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 و  فيوظا ، التيتشك  قانون  موضوع  شهرك و  بخش شهر،  ياسالم  يشوراها  توسط  عوارض  وصول و  وضع  نحوه  يياجرا   نامه  نييآ

 1375  مصوب  شهرداران  انتخاب و كشور  ياسالم  يشوراها  انتخابات

  7/7/1378 رانيوز  اتيه  مصوب

 و  فيوظا ، التيتشك  قانون) 77( و) 94( مواد استناد  به و كشور  وزارت شنهاديپ  به بنا 7/7/1378 مورخ  جلسه در  رانيوز  اتيه 

 بند  موضوع  دولت  يعموم  ياستهايس نييتع  يبرا  نيهمچن و - 1375 مصوب -  شهرداران  انتخاب و كشور  ياسالم يشوراها  انتخابات

  وصول و  وضع  نحوه يياجرا  نامه  نييآ  قانون) 71( ماده) 16( بند و) 77( ماده  يياجرا  نامه نييآ الذكر، فوق  قانون) 71(  ماده) 16(

 و كشور  ياسالم  يشوراها  انتخابات و  فيوظا ، التيتشك  قانون  موضوع  شهرك و  بخش شهر،  ياسالم  يشوراها  توسط  عوارض

 :نمود  بيتصو ريز  شرح  به را  شده ادي 1375  مصوب -  شهرداران  انتخاب

 از  اعم  مربوط  شهرك اي و  بخش شهر،  يها نهيهز از  يبخش نيمات  يبرا توانند يم  شهرك و  بخش شهر،  ياسالم  يشوراها - 1 ماده

 . ندينما  وضع  عوارض  نامه نييآ  نيا  موضوع  ياستهايس و  باتيترت ، ضوابط  تيرعا با  يعمران و  يادار ، يخدمات يها نهيهز

 موضوع ريسا و  خدمات و كاالها  عرضه درآمدها، حدود در  بخش و  شهرك شهر،  ياسالم  يشوراها  توسط  عوارض  وضع - 2 ماده

 .باشد  ربط يذ  بخش اي  شهرك شهر،  به  مربوط  كه  است  ييها

  وضع  نيهمچن و ابدي يم  اختصاص  صادرات  يبرا اي  نقاط ريسا در  عرضه  يبرا  كه  يداتيتول بر ديجد  عوارض  وضع  -  تبصره

 اي  شده  نييتع  مربوط  مقررات و  نيقوان در  كه  مراجع ريسا  عهده بر  يمل  يطرحها و  منابع  معادن از  يناش  يدرآمدها بر  عوارض

 .بود خواهد شوند، يم

  يگريد  يدرآمد  منبع  هرگونه و  يصنعت ، يخدمات ، يديتول ، يصنف  يواحدها ، اماكن از  نامه نييآ  نيا  موضوع  عوارض  - 3 ماده

  ضوابط و  فيتعار  قانون) 4( ماده) 1( تبصره موضوع شهر،  يقانون  محدوده شهرها، مورد در  آن استقرار  محل  كه  است  وصول  قابل

  ماتيتقس  ضوابط و  فيتعار قانون) 13 و 6( مواد  موضوع  محدوده روستا، و  بخش مورد در و - 1362 مصوب -  يكشور  ماتيتقس

  ونيسيكم بيتصو  به  كه  يا محدوده شهركها مورد در و برسد اي  دهيرس  رانيوز اتيه  بيتصو  به  كه - 1362  مصوب -  يكشور

  صوبم - شهرها  ميحر  يقانون  محدوده از  خارج در  ساتيتاس و بنا احداث و  ياراض از  استفاده  به  مربوط  نامه نييآ) 13( ماده  موضوع

 .باشد ، است  دهيرس - 1375



) 3( بند  موضوع  جامع  طرح در  كه  يا محدوده شهرها مورد در. باشد  نشده  نييتع روستا و شهر  محدوده  كه  يصورت در -1 تبصره

  طرح در  كه  يا محدوده روستاها مورد در و - 1351 مصوب -  رانيا  يمعمار و  يشهرساز  يعال  يشورا  سيتاس  قانون) 2( ماده

 .بود خواهند  مالك ، است  شده  نييتع- 1366  صوب -  ياسالم  انقالب  مسكن اديبن  اساسنامه) 17( ماده  موضوع  يهاد

 جاديا  يبرا  يقانون  مراجع ريسا  توسط  كه را  ييها محدوده باشند ينم مجاز شهر،  محدوده مورد در ريگ  ميتصم  مراجع - 2تبصره

  ملحق شهر حدود  به  شده ادي  يقانون  مراجع نظر  جلب  بدون شوند يم اي  شده  نييتع شهرها از  خارج گريد  يتيجمع مراكز اي  شهرك

 . ندينما

  عوارض مورد در شود، يم  وضع  شهرك اي و  بخش شهر،  ياسالم يشوراها  توسط  نامه نييآ  نيا  طبق  كه  يعوارض  وصول  - 4 ماده

  مربوط  شهرك  يياجرا  والنئمس  برعهده شهركها مورد در و  ياريده و اريده  عهده بر روستا مورد در ، يشهردار عهده بر شهر

  به  يرسم ديرس  دادن  به  مكلف  وصول  مرجع. ندينما يم  اقدام  آن  يياجرا  يها ضمانت و  مربوط  مقررات  مطابق  كه بود خواهد

 .  است  يمؤد

  توسط شوند يم  وضع  شهرك اي و  بخش شهر،  ياسالم  يشوراها توسط  نامه نييآ  نيا  موجب  به  كه  يعوارض  وصول  نحوه  - 5 ماده

 . گردد يم  نييتع شورا  همان

 -  شهرداران  انتخاب و كشور  ياسالم  يشوراها  انتخابات و  فيوظا ، التيتشك  قانون) 94( ماده استناد  به كشور  وزارت -  تبصره

 در  يكنواختي جاديا  نيهمچن و  شهرك و  بخش  يشوراها در  عوارض  محاسبه  وهيش در  يهماهنگ  نيتعم منظور  به و -1375  مصوب

  يشوراها  خصوص در .دينما يم  هيارا  رانيوز  اتيه  به  بيتصو  جهت و  هيته را  الزم  يها نامه نييآ كشور، سراسر در  عوارض  نظام

 .گردد يم  مراعات هايشهردار  يمال  نامه نييآ )30(  ماده  موضوع  يها دستورالعمل شهر  ياسالم

  يبرا مورد  حسب شود، يم  وضع  شهرك اي و  بخش شهر، ياسالم  يشوراها  توسط  نامه نييآ  نيا  موجب  به  كه  يعوارض - 6 ماده

  مصرف  مربوط  بخش و  شهرك شهر،  يشوراها و  يشهردار  مصوب  بودجه  قالب در  شهرك اي و روستا شهر،  همان يها نهيهز  نيمات

 .شد خواهد

 اي  يخدمات  خاص  يطرحها  يها نهيهز از  يبخش اي  تمام نيمات  يبرا توانند يم  شهرك و  بخش شهر،  ياسالم  يشوراها - 7 ماده

 و  مدت  همان در صرفاً گردد، يم  وصول  قيطر  نيا از  كه  يعوارض. ندينما  وضع  نيمع مورد و  مدت  يبرا  يخاص عوارض ، يعمران

 .باشد يم  مصرف  قابل ، عوارض  وضع  مصوبه در  شده  نييتع مورد

  توسط  كه  يعوارض  به  مربوط  يها موضوع ريسا و  وصول و  محاسبه  نحوة ، زانيم مورد در  تيشكا  به  يدگيرس  مرجع - 8 ماده

  ماده  تبصره  موضوع و  شده  وضع صالح يذ  مراجع  توسط قبالً  كه  يمحل  عوارض اي و شوند يم  وضع  نامه نييآ نيا  تيرعا با شوراها

  خصوص در و  است شده مقرر هايشهردار  قانون) 77(  ماده در  كه  است  يبيترت  به شهر  عوارض مورد در باشند، ينم  نامه نييآ  نيا) 2(

 از  مركب  ياتيه  عهده  به ، است  شده  وضع  شهرك و  بخش  ياسالم يشوراها  توسط  كه  نامه نييآ  نيا  موضوع  عوارض

 .باشد يم  شهرك اي  بخش  ياسالم  يشوراها و  يدادگستر ريوز كشور، وزارت

  وانيد ها،يشهردار  قانون) 77(  ماده  موضوع  ونيسيكم  ماتيتصم از  اعتراض  به  يدگيرس  مرجع شهر،  عوارض مورد در  - تبصره

 .دينما  مراجعه  ربط يذ  يقانون  مرجع  به تواند يم معترض) 8(  ماده رياخ  قسمت در مذكور  اتيه نظر مورد در و  است  يادار عدالت



 لغو و  فيتخف ، كاهش ، تيمعاف موارد  به  نسبت  يمقتض  زمان در اي ديجد  عوارض  وضع  هنگام در توانند يم شوراها - 9 ماده

 . ندينما  ميتصم اتخاذ  نامه نييآ  نيا در مقرر  يها استيس  به  توجه با اند، نموده بيتصو  كه  يعوارض

 و  شهرك شهر،  ياسالم  يشوراها  ليتشك از  قبل  كه  عوارض از  تيمعاف اي و  فيتخف  ياعطا ، شيافزا و  كاهش لغو،  -10 ماده

  عهده  به باشند ينم  نامه نييآ  نيا) 2( ماده   تبصره موضوع و  شده  وضع  صالح يذ  مراجع ريسا  توسط1375 مصوب  قانون موضوع  بخش

 .باشد يم  ربط يذ  شهرك و  بخش شهر،  ياسالم  يشورا

  به ، است  نامه نييآ) 2( ماده  تبصره در مذكور  طيشرا  يدارا و  شده  وضع  صالح يذ  مراجع  توسط  تاكنون  كه  يعوارض - 11 ماده

  آن  اصالحات و  عوارض  وضع  به  مربوط  مصوبات در  كه  يمراجع  توسط  كماكان  نامه نييآ  نيا  وستيپ  فهرست در  مندرج  شرح

    1378 سال در  ينفت ريغ  صادرات. ديرس خواهند  مصرف  به  مصوبات  همان در مقرر بيترت  به و شود يم  وصول  است  شده  نييتع

  وضع  كه  يقانون هر استناد  به  يشهردار  عوارض  جمله از  عوارض گونه هر  پرداخت از 1378  سال  بودجه  قانون) 5(  تبصره  مطابق

 .  است  معاف باشد  شده

 و  برنامه  سازمان ، ييدارا و  ياقتصاد امور  وزارت كشور، وزارت  ندگانينما از  مركب  يا تهيكم  است  مكلف كشور  وزارت  -  تبصره

  تبصره  موضوع  عوارض  يبررس منظور  به جمهور  سيير  ندهينما و  ربط يذ  دستگاه  ندهينما ، عيصنا  وزارت ، يبازرگان وزارت ، بودجه

  نيا از  تيمعاف و  فيتخف  ياعطا و  شيافزا ، كاهش ، وضع  مرجع  خصوص در  الزم  يكارها راه هيارا و  نامه نييآ  نيا) 2( ماده

  وصول  دستگاه و  يمؤد  نيب  اختالف  حل  مرجع ، كننده  وصول  دستگاه  سهم ، آن  مصرف و  وصول  يچگونگ و  نحوه ، عوارض

  وزارت  قيطر از را  جهينت و  يبررس  ماه  سه  ظرف را  موضوع  جوانب  هيكل مذكور  تهيكم. دهد  ليتشك  مربوط موارد ريسا و  كننده

  شده  وضع  صالح يذ مراجع  توسط قبالً  كه را  يعوارض دارد  فهيوظ  تهيكم  نيا  نيهمچن. نمود خواهد  منعكس  رانيوز  اتيه  به كشور

 دهد  انطباق  دولت  يعموم  يها استيس و   نامه  نييآ  نيا با باشد، يم  نامه نييآ نيا) 2(  ماده  تبصره در مذكور  اوصاف واجد و  است

 .دينما  هيارا  ولئمس  مراجع  به  يريگ ميتصم  يبرا را  جهينت و

  مستندات  همراه  به  بيتصو  خيتار از  هفته  كي  ظرف را  عوارض به  مربوط  مصوبات از  يا نسخه مكلفند  ياسالم  يشوراها - 12 ماده

  هفته دو  ظرف حداكثر مكلفند هاياستاندار .ندينما  ارسال  محل  ياستاندار  به كشور  وزارت  به  ارسال  جهت  آن  يهيتوج گزارش و

  يمحل  عوارض از  يفهرست نيهمچن و خود  يكارشناس  نظرات  همراه  به را  آن  ميضما و شورا  مصوبه يمصوبات  نيچن  وصول از  پس

  به ) نامه نييآ  نيا از  ماده  همان) 1(  تبصره و) 3(  ماده  موضوع(  مربوط  شهرك ايو  بخش شهر،  محدوده در  وصول  قابل و  شده  وضع

  توسط لغو اي راديا مورد كشور  وزارت  به  وصول  خيتار از  ماه  كي  مدت در مزبور  مصوبات  چنانچه. ندينما  ارسال كشور  وزارت

  قيطر از اي راالنتشاريكث  يها روزنامه اي  يمحل ديجرا و ها روزنامه در  درج  قيطر از را  مصوبه مكلفند شوراها نشد،  واقع كشور ريوز

  قابل  اعالن خيتار از  مربوط  عوارض. برسانند  عموم  يآگاه  به دارد،  يعموم  اعالن  جنبه كه  يگريد  قيطر هر اي و  هياعالم انتشار

 .  است  وصول

 .شود يم  ارسال كشور  وزارت  به ماًيمستق  تهران شهر  ياسالم  يشورا  توسط  عوارض  به  مربوط  مصوبات  -  تبصره

 و  مؤسسات و سازمانها ها، وزارتخانه مورد در  يقبل  عوارض شيافزا اي ديجد  عوارض  وضع  به ناظر  مصوبات  ياجرا - 13 ماده

  دهيرس  ربط يذ  ياسالم  يشوراها  بيتصو به  دولت در كشور  كل  بودجه  حهيال  يينها  ميتنظ از  قبل  كه  يصورت در  يدولت  يشركتها

  شده  بيتصو  سال  همان  انيپا از  قبل و  بودجه  حهيال  ميتنظ از بعد  كه  يصورت در و باشد يم ريپذ امكان بعد  يمال  سال آغاز از باشد،

 .بود خواهد اجرا  قابل  عوارض  بيتصو از بعد  يمال  سال  نيدوم  يابتدا از  مصوبه باشد،



  نيقوان و  ساله پنج  برنامه در  كه  يكل  ياستهايس  به  توجه بر  عالوه عوارض  به  راجع  يريگ ميتصم  هنگام  به موظفند شوراها  - 14 ماده

 :ندينما مراعات  ليذ  شرح  به را  دولت  يعموم  ياستهايس شود، يم  اعالم  انهيسال بودجه

 از؛ين مورد  يها نهيهز با  متناسب  عوارض  وصول و  وضع  قيازطر  مربوط  شهرك و  ياريده ، يشهردار  ييخودكفا  سمت  به  لين)  الف

 ؛ يدولت ريغ و  يدولت از  اعم  مختلف  يها بخش و اقشار  به  يعمران و  يعموم  خدمات  هيارا با  عوارض  زانيم  تناسب  تيرعا)  ب

 شوند؛ يم  وصول  ميمستق ريغ  صورت  به  كه  ييها عوارض  وضع  يسو  به  يريگ جهت)  پ

 ؛ ياهال  يدرآمدها و  داتيتول با  محل هر در  عوارض  وضع  تناسب)  ت

 ؛ محل اقتصاد بر  عوارض  وضع  يتبع  اثرات  به  توجه)  ث

 ؛ عوارض  نظام در  هيرو  وحدت و  يهماهنگ)  ج

  عوارض  وضع  روش  جمله از ها روش ريسا بر  وخدمات كاال  فروش  متيق از  يدرصد  صورت  به  عوارض  وضع  تياولو  تيرعا)  چ

 ؛ مقطوع

 ؛ يعمران  يطرحها  ياجرا اي و  يقانون  مراجع ماتيتصم از  يناش  نيزم  افزوده  ارزش با  متناسب  عوارض  وضع)  ح

 ؛ يديتول  يكاالها بر  مضاعف  عوارض  وضع از  يريجلوگ)  خ

 د؛يتول بر  عوارض  وضع  هنگام به  منطقه در  يديتول  يواحدها  گسترش و ديتول رشد  به  داشتن  توجه) د

 نظر؛ مورد  دوره در  يواقع فروش  اساس بر  يديتول  يواحدها مورد در  عوارض  وصول  محاسبه) ذ

 ؛ يصادرات  يكاالها بر  عوارض  وضع از  يخوددار) ر

 ؛ آن رينظا و  تيمعاف ، فيتخف  ياعطا با  عوارض  وضع  هنگام درآمد  كم اقشار  به  توجه) ز

 ؛ آن رينظا و تيمعاف ، فيتخف  ياعطا با  عوارض  وضع  هنگام  ثارگرانيا  حال  تيرعا) ژ

 ؛ عوارض  موقع  به  پرداخت  يبرا  يقيتشو  يها هيرو  اعمال)  س

 . ياساس  قانون) 3( اصل  براساس  عوارض  ضيتبع  بدون  وضع)  ش

  شيافزا و ديجد  عوارض  وضع و  گرفت نخواهد  صورت  سال كي از زودتر  نامه نييآ  نيا  موضوع  عوارض  زانيم  شيافزا  -  تبصره

 .شود ينم  ماسبق  به  عطف يقبل  عوارض

  ينرخ  اساس بر حداكثر  موضوعات ريسا و  خدمات و كاالها  عرضه درآمدها، با  شهرك و روستا شهر،  عوارض  نسبت  -15 ماده

  به  سال هر در  نسبت  نيا  كه مادام. رسد يم  رانيوز  اتيه  بيتصو  به و  است  شده شنهاديپ كشور  وزارت  توسط  ساالنه  كه  است

 و درآمدها به  عوارض  نسبت)  سقف( حداكثر  نييتع  يبرا. بود خواهد  يمجر  قبل  سال در  شده  نييتع  نسبت ، است  دهينرس  بيتصو

  تبصره  موضوع  تهيكم  يهماهنگ با كشور  وزارت  توسط هايشهردار يخدمات و  يادار ، يعمران  يها نهيهز استاندارد ديبا  يمحل ديعوا



  ماتيتصم  موجب  به  كه  ييها نهيهز  سهم ديبا استانداردها  ميتنظ در. گردد  هيارا  رانيوز  اتيه  به و  ميتنظ  نامه نييآ  نيا )11( ماده

 روستاها و شهركها شهرها، در  يهاد و  جامع  يطرحها  ياجرا در اي و  يخدمات اي و  يعمران  يدرطرحها  يمحل فرا اي  يمل  مراجع

 .گردد  مشخص  جداگانه طور  به شود، يم جاديا

  محل هر در  يوصول  عوارض  مجموع اند، نشده  نييتع  ماده نيا  موضوع  يها نسبت و استانداردها  كه  مادام و  يجار  سال در  -  تبصره

  خدمات اي كاالها  فروش مورد در ، انهيسال درآمد درصد دو حداكثر از  شيب درآمدها مورد در دينبا  نامه نييآ  نيا )3( ماده  تيرعا با

  احتساب با  آن  يمعامالت ارزش درصد  مين حداكثر از  شيب  ثروت و  ييدارا مورد در و  يفروش  عمده متيق درصد دو حداكثر از  شيب

 .باشد موجود  وصول  قابل  عوارض  زانيم

 و  مشاركت قاورا انتشار  روش از  استفاده با  مردم  مشاركت  جلب قيطر از خود  يقانون  اراتياخت  براساس توانند يم شوراها  -16 ماده

 .ندينما  ميتصم اتخاذ ازين مورد  يمال  منابع  نيمات  به  نسبت  مربوط  مقررات و  نيقوان  تيرعا با روشها ريسا

 ريسا و  نامه نييآ  نيا  هيتوج  جهت را  الزم  يآموزشها  ربط يذ مراكز و سازمانها  يهمكار با  است  مكلف كشور  وزارت -17 ماده

 مورد در  نامه  نييآ  نيا  تيرعا و اجرا  حسن بر  نظارت  ولئمس كشور  وزارت. دينما  هيارا شوراها  ياعضا به  مربوط  يها نامه نييآ

 .  است كشور سراسر در شوراها  توسط  عوارض  وضع  به  مربوط  مصوبات

 

 


