تعرفه عوارض سال  1400شهرداري بندرخمير – فصل پنجم
فصل پنجم
آيين نامه اجرايي وصول عوارض و درآمد و بهاي خدمات شهرداري بندرخمير
فصل اول  :تعاريف
ماده  :1تعاريف و عبارات و كلمات مندرج در آيين نامه
 -1عوارض :
عبارت است از مبلغ يا مبالغي كه مستند به قوانين جاري  ،نوو و ميوناآ آآ بوه تصوويج مرجو

قانوني رسيده و به صورت آگهي به اطال عموم رسيده است .
 -2منب عوارض :

عبارت است از ملك ،يا اموال  ،يا كاال  ،يا خدمات  ،يا حقوق و غيره كه برابور تعرفوه موالع اعموال

عوارض قرار مي گيرد .
 -3نو عوارض :

عوارض ممكن است از لحاظ تعلق به منب عوارض  ،يكي يا اختالطي از حاالت ذيل را داشته باشد .
 - 3/1مستقيم باشد ،از قبيل نو عوارض متعلق به زمين و ساختماآ و اموال غير منقول و منقول .
تبصره  :ساختماآ از نظر اين آيين نامه  ،كليه اقداماتي است كه حاصل آآ احودا

يكوي از انووا

سازه ها اعم از راه  ،ابنيه  ،تاسيسات  ( ،انوا تاسيسووات منصوبه براي انتقوووال نيوروي بورق يوا
ايجاد ارتباطات مخابراتي نظير تيرها و دكل ها و يا پست هاي برق و گاز و غيوره

بنوا و املوالهم

باشد .
 -3/2غير مستقيم باشد  ،از قبيل انوا عوارض متعلق به مناب عوارض نظير كاالها و خدمات .
 -3/3عمومي باشد و كليه مناب عوارض را بدوآ استلنا شامل شود .
 - 3/4خاص باشد و فقط منب عوارض مشخصي را شامل شود .
 - 3/5محدود باشد چه از لحاظ مكاني ( ملال " عوارض يك نمايشگاه خاص

چه از لحاظ زماني (

ملال" براي چند ماه يا فصلي از سال نظير عووارض اسوتداده از تيسيسوات سواحلي در تابسوتاآ يوا

پيست اسكي در زمستاآ و

غيره

 -3/6مستمر يا غير مستمر باشد .
 -3/7عوارض محلي  ،منطقه اي ( استاني و يا ملي باشد :
عوارض محلي عمدتا" عوارضي است كه فارغ از توليد  ،اعوم از كواال و خودمات  ،از انووا عووارض

محلي ميتواآ عوارض وض شده براي زمين و ساختماآ و اتومبيل و ماشين آالت و عوارض كسج
و پيشه را نام برد ،عوارض متعلق به توليدات و خدمات و محصوالت را حسج آنكه محول مصور

بروآ داد فعاليت در حدود شهر ( محدوده قانوني  ،حريم  ،حوزه شهري باشد يا در سطح اسوتاآ

و يا در سطح كشور و يا خارج از كشور،
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مي تواآ به محلي و منطقه اي(استاني و ملي تقسويم كورد  ،تعوون و تشوخيع نوو و ميوناآ
عوارض محلي  ،منطقه اي(استاني و ملي تاب دستورالعمل هاي موجود وزارت كشور است .

 -4بهاي خدمات :
مبلغي است كه شهرداري برابر مجوز قانوني در ازاي خدمات ارائه شده به طور مسوتقيم و يوا غيور
مستقيم از متقاضياآ و كاربراآ خدمات وصول مي نمايد .
 -5تعرفه هاي عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدها:
صورتي است تهيه شده بر اساس مداد ماده  30آيين نامه مالي شهرداريها از كليه انوا عووارض و
بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آآ وصول يا

تحصيل م ي شود  .درج هر نو عوارض يا بهاي خدمات جديد كه وض و تصويج مي گردد يا هر
تغور كه در نو و ميناآ و نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي گردد .
 -6مودي عوارض يا درآمد شهرداري :
شخع ( حقيقي يا حقوقي

تيديه كننده عوارض يا درآمد به شهرداري است كه ممكن است منب

عوارض يا درآمد متعلق به وي باشد يا وي وسيله وصول و ايصوال عووارض و درآمدباشود  ،نظيور

اشخاص موضو ماده  78قانوآ شهرداري .
 -7ميمور تشخيع :
كسي است كه از طر

شهرداري يا سازماآ هاي تابعه و وابسته به شوهرداري بوا توجوه بوه مواده

31آيين نامه مالي شهرداري  ،اختيار تطبيق وضوو هر مودي يا هور موورد بوا تعرفوه عووووارض ،
درآمدها و تشخيع بدهي مودي كتبا" به عهده او گذاشته مي شود .
 -8تشخيع علي الراس :
تشخيصي است كه ميمور تشخيع با رعايت مداد مواد  8و 9ايون آييون ناموه براسواس قورائن و

امارات موجود  ،در هنگامي كه مودي از ارائه و در اختيار گذاشتن مدارع و دفاتر خودداري نمايود ،

ارائه خواهد داد .
 -9ميمور وصول :

ميمور مخصوصي است كه از طر

تعون ميشود .

شهرداري با توجه به ماده  75قانوآ شهرداري بنام ميمور وصول

 -10آگهي عمومي :
شهردار در اجراي ماده  47قانوآ شهرداري مكلف است مصوبات شووراي اسوالمي شوهر كوه جنبوه
عمومي دارد

( از جمله عوارض

با وسايل ممكنه براي اطال عمومي آگهوي نمايود  ،برابور

ماده  57قانوآ شهرداري  ،مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويج شوراي اسالمي شهر
رسيده است پس از اعالم براي كليه ساكنين شهر الزم الرعايه است .
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 -11پيش آگهي :
آگهي مختصري مي باشد ( برابر فرم مربوطه

كه حواوي مشخصوات منبو عووارض و موودي يوا

مودياآ است  ،با ذكر مستند قانوني و نو و ميناآ عوارض و مبلوغ آآ و تواريم مهلوت پرداخوت
عوارض و شماره حساب بانكي شهرداري و نام و آدرس بانك كه بعود از سررسويد موعود پرداخوت

عوارض براي بدهكار عوارض و يا مودي عوارض  ،فرستاده مي شود .
 -12اخطاريه :
ياد برگي است ( برابر مداد فرم مربوط

كه بعد از صدور و ارسال پويش آگهوي بوراي آگواهي بوه

بدهكار عوارض و يا مودي عوارض كه پرداخت بدهي ناشي از عوارض خوود را بوه تويخير انداختوه
است فرستاده

مي شود .

 -13ابالغيه :
رساندآ پيام حكمي است كه بر له يا عليه بدهكار عوارض و يا مودي عوارض صادر شده است .
 -14صندوق ثبت :
منظ ور از صندوق ثبت مندرج در آيين نامه  ،صندوق ثبت موجود در شهر يا در شهر مجاور است كه
در صورتحساب هاي بدهي توسط شهرداري معرفي شده و صندوق مذكور نين به وسيله شهرداري از

اين اقدام آگاه مي شود .
 -15صورتحساب بدهي :
صورتحسابي شامل ميناآ بدهي اشخاص حقيقي يا حقوقي به شهرداري يوا موسسوات تابعوه يوا

وابسته به شهرداري است  ،اعم از اينكه در ارتباط با موضو تبصره ذيل بند  14ماده  55و نين ماده
 110قانوآ شهرداري و يا از بابت انوا عوارض متعلق به ملك يا منب عوارض و يا مقررات قانوني
باشد و نين نحوه محاسبه و مستند قانوني عوارض يا بدهي مي باشد  .كه با درخواست موودي يوا

دفتر خانه اسناد رسمي توسط شهرداري تنظيم و تسليم و يوا ارسوال موي شوود  .چنانچوه صوورت
حساب بدهي به منظور اعالم ميناآ بدهي ملك به شهرداري و در پاسم استعالم دفاتر اسناد رسمي
براي انجام معامله صادر شود  ،بايستي تذكر داده شود كه انجام معامله منووط بوه ارائووه مداصوا

حساب و يا تودي مبلغ تعون شده در صورتحساب بدهي با صندوق ثبت معرفوي شوده از سووي
شهرداري خواهد بود و چنانچه صورتحساب بدهي غير از مورد انجام معامله صادر شود  ،بايسوتي

شماره حساب بانكي شهرداري ( اعم از حساب جاري و يا سپرده

نيون بوه اطوال دريافوت كننوده

صورتحساب برسد .
 -16رسيد دريافت وجه :
سندي است كه بموجج آآ شهرداري به دريافت وجه اعم از وجوه نقدي وارين شوده بوه صوندوق
شهرداري و يا حساب بانكي شهرداري نند بانك و يا وجوه غير نقدي مانند چك و يا اسناد دريافتني

 ،نظير سدته اقرار

مي نمايد و حاوي مشخصات كامل مودي  ،علت دريافت وجه و ساير

اطالعات مورد نياز شامل مشخصات درآمد و يا منب عوارض يا بهاي خدمات شماره حساب بانك و
نين مشخصات چك و يا سدته يا سند دريافتي مي باشد .

47

تعرفه عوارض سال  1400شهرداري بندرخمير – فصل پنجم

 -17تقسيط عوارض :
عبارت است از تقسيم عوارض متعلقه به منب عووارض و پرداخوت آآ توسوط موودي در زمانهواي
معينه براساس مداد ماده  32آيين نامه مالي شهرداري .
 -18تسويه حساب :
عمليات حسابداري است كه براساس مدارع معتبر موجود در شهرداري يا موسسات تابعه و وابسته
و يا ارائه شده توسط مودي  ،مانده حساب موودي ( اعوم از طلوج يوا بودهي

بوا شوهرداري يوا

موسسات تابعه و وابسته را به صورت تراز مالي در تواريم معوين نشواآ داده و در پرونوده موودي
نگهدار ي و نتيجه در صورت درخواست مودي در اختيار وي قرار مي گيرد .
 -19مداصا حساب :
برگ شناسايي است كه پس از تسويه حساب منجر به پرداخت كامل بدهي مودي به شهرداري و يا
اثبات عدم بدهي مودي ( شخع حقيقي و حقوقي به شهرداري در تاريم معوين بوراي برهوه (

مقط

زماني مشخ ع صادر مي شود و در آآ موي بايسوتي مشخصوات كامول پرداخوت كننوده

عوارض و منب عوارض (ملك و اموال و كاال و خدمات و حقووق و غيوره و حسوج موورد مبلوغ و

شماره و تاريم فيش بانكي محل پرداخت درج شود .
 -20برگ اعتراض :
نامه كتبي است كه توسط مودي يا نماينده قانوني وي در دو نسوخه تنظويم و طوي آآ بوه منبو
عوارض و يا نو و ميناآ آآ و يا نحوه محاسبه و غيره كال" يوا بعاوا" مسوتندا" و مسوتدال" ايوراد
گرفته شده و در خواست رسيدگي مي گردد  .نسخه اول فرم مذكور به شهرداري تحويل و رسيد آآ
در نسخه دوم اخذ و نند اعتراض كننده باقي مي ماند .
 -21صورتجلسه توافق :
صورت جلسه اي است كه براساس مداد بند ب تبصره دو ( 2ماده شش ( 6اين آيين نامه تنظيم

مي گردد .

فصل دوم  :كليات
ماده  : 2منظور از عوارض  ،درآمد بهاي خدمات مندرج در اين آيين نامه كليوه موواردي اسوت كوه
مستند به قوانين و مقررات مربوطه تعون و وض و در قالج تعرفوه درآمدي شوهرداري ( موضوو
ماده  30آيين نامه مالي شهرداريها وصول آآ داراي اعتبار قانوني مي شود و نين بقوواياي عوارض
لغو شده اي است كه بموجج قوانين و مقررات برقرار شده وليكن الوصول مانده اند .
ماده  :3شهردار مي بايست در اجراي قسمت اخير ماده  47قانوآ شهرداري  ،مصوبات مربووط بوه
عوارض را كه جنبه عمومي دارد با وسايل ممكنه يا اعالآ آگهي به اطال عمومي و مودياآ عوارض
برساند و ضمن آآ تاريم تحقق و مهلت پرداخت عووارض و نحووه پرداخوت و عنوداللنوم شوماره

حساب بانكي و آدرس مراجعه اشخاص را معين نمايد .
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برابر ماده  57قانوآ شهرداري اجراي مقررات مذكور پس از اعالم براي كليه ساكنين شهر الزم الرعايه

است .

ماده  : 4شهرداري ملكف است براي وصول عوارض  ،درآمد  ،بهاي خدمات قطعي شوده از موديواآ
طبق اين آيين نامه عمل نمايد  ،درصورتيكه بهنگام برقراري آنها نحوه خاصي بوراي وصوول پويش

بيني شده باشد طبق آآ عمل خواهد شد .
ماده  : 5شهرداري مكلف است در موق پاسم به استعالمات مراجو قوانوني نظيور اتحاديوه هواي
صندي ( موضو تبصره ذيل ماده  15قوانوآ نظوام صوندي و غيوره و نيون هنگوام صودور پروانوه
اقدامووووات عمراني و شرو و يا تكميل و يا تتميم ساختماآ و يا تدكيك اراضوي يوا سواختماآ ،
ميناآ عوارض و نين بقاياي عوارض قانوني متعلق به هماآ ملك يا منب عوارض را كه برابر مقررات

و تعرفه مصوب و معتبر محاسبه شده است در فوورم صورتحسوواب بدهي به مالك و يوا نماينوده

قانوني وي و يا ذيند ( در خواست كننده پروانه و استعالم و نيون مرجو اسوتعالم كننوده ور

مهلت هاي مقرر قانوني ابالغ و پاسم استعالم و صدور پروانه را منوط بوه صودور مداصوا حسواب
نمايد و به مجرد پرداخت عوارض هاي مربوطه از ناحيه اشخاص ذيند  ،شهرداري مو وف اسوت

مداصا حساب مربوط به منب عوارض را صادر و پاسم استعالم را داده و پروانه اقدامات عمرانوي و

شرو و يا تكميل و يا تتميم ساختماآ و يا تدكيك اراضي و يوا سواختماآ را برابور مقوررات صوادر
نمايد  .مگر آنكه در تعرفه عوارض و مقررات موضوعه نحوه خاص ديگري پيش بيني شده باشد .
تبصره يك  :چنانچه اشخاص مذكور درماده پنج نسبت به نو و ميناآ و يا نحوه محاسبه عوارض
تعوون شوده از طور

يا بقاياي عوارض ( عوارض لغو شده و ال وصول مانوده

مويمور تشوخيع

شهرداري يا سازماآ هاي تابعه و وابسته كه ضمن صورتحساب بدهي بوه آنواآ توسوط شوهرداري
ابالغ و تسليم مي شود  ،اعتراض داشته باشند  ،مو دند فرم برگ اعتراض كه شامل شماره حساب

بانكي مودي براي برگشت مطالبات بيش از ميناآ بدهي متعلقه و آدرس مكاتبات است را تكميل و

ميناآ عوارض درخواستي شهرداري را به عنواآ امانت ( موضو تبصره  2ماده  78قانوآ شهرداري
به حساب سپرده شهرداري در نند بانك تودي و با ارائوه فيش بانكي  ،از شوهرداري رسويد وجوه

دريافت نمايد  .شهرداري مكلف است بالفاصله نسبت به صدور رسويد وجوه اقودام و موورد را بوه

همراه برگ اعتراض به كميسويوآ مواده  77قوانوآ شوهرداري ارجوا و بودوآ انتظوار نتيجوه كوار
كميسيوآ نسبت به صدور پروانه و پاسم استعالم مورد نظر برابر مقررات اقدام نمايد  .بديهي است

ش هرداري در صورت انصرا
شود

مالك يا قائم مقام قانوني مالك از اعتراض ( كه ميبايستي كتبوا" ارائوه

با توافق مالك با شهرداري ( مستند به صورتجلسه توافق  ،موضو بند ب تبصوره دو مواده

شش آيين نامه و يا رأي صادره از سوي كميسيوآ ماده  77قانوآ شهرداري كه قطعي شوده باشود
ح ق برداشت مبلغ به امانت گذارده شده در حساب سپرده را كه به شهرداري تعلوق يافتوه كوال" يوا
بعاا" دارد و مابقي را كه متعلق به سپرده گذار است ( به هر ميناآ كه باشد و ممكن است شامل
تمام يا قسمتي از وجه تودي شده باشد  .همنماآ با برداشت سهم خود به حساب بانكي ذيندو (

پرداخت كننده كه در برگ اعتراض قيد شده است وارين و يا طي چك مسترد دارد  .بديهي اسوت
در صورت عدم معرفي شماره حساب بانكي و يا عدم مراجعه مالك براي دريافت سوهم خوود برابور

مداد تبصره  2ماده  78قانوآ شهرداري رفتار خواهد شد .
تبصره  :2در صورت درخواست تقسيط عوارض از طر

مودي  ،شهرداري مو وف اسوت مراتوج را

براساس دستورالعمل تقسيط طبق ماده  32آيين نامه مالي شهرداريها اقدام نمايد .
ماده  : 6شهرداري مو ف است در پاسم به استعالم دفاتر اسناد رسمي كه مكلدند در اجراي تبصوره
ذيل ماده  74قانوآ شهرداري قبل از انجام معامله كتبا" مداصاحساب نسبت به عوارض ملك موورد
معامله را خواستار شوند ر

مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي  ،عوارض يوا
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بقاياي عوارض متعلق به ملك را محاسبه و ميناآ بدهي ملك را تعون نمايد  .در صورت پرداخوت

بدهي توسط مالوك يوا ذيندو و يوا بودهكار نبوودآ ملوك از بابوت عووارض و يوا معافيوت آآ ،
مداصاحساب با ذكر كامل مشخصات ملك و مالك و احيانا" مبلغ و شوماره و تواريم فويش بوانكي

مويد پرداخت به حساب بانكي شهرداري تنظيم و نسوخه اي بوه پرداخوت كننوده
ُ

( در

صورت مراجعه تسليم و نسخه ديگري به دفتر خانه ارسال خواهد شد  .در صورت بودهكار بوودآ

ملك و عدم پرداخت توسط مالك يا ذيند  ،صورتحساب بدهي ملك با ذكر مشخصات كامل ملك
 ،ميناآ بدهي از بابت هر يك از عوارض متعلقه به ملك  ،شماره حساب بانكي شوهرداري و آدرس

بانك شهرداري تنظيم و ر

مدت ده روز صادر شوده  ،و نسوخه اي از آآ بوه ذيندو ( در صوورت

مراجعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه تسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووليم و
مدت مهلت مذكور ( ده روز از تاريم وصوول ناموه دفترخانوه بوه دفترخانوه

نسخه اي ديگر ر

استعالم كننده جهت اطال و اقدام و ابالغ به مالك يا ذيند ارسال خواهد شد .

تبصره  : 1چنانچه مالك قصد انجام معامله را داشته باشد ملنم به پرداخت عوارض تعون شوده در
صورتحساب بدهي و اخذ مداصاحساب از شهرداري و ارائوه آآ به دفترخانه موي باشود و اگور بوه

تشخيع شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعون شده در صورتحساب بدهي تنظيمي از طور

شهرداري را در صندوق ثبت معرفي شده از سوي شهرداري به وديعه خواهد گذاشت  ،رسيد ثبت (
صندو ق معرفي شده از سوي شهرداري
انجام خواهد شد .

به مننله مداصاحساب براي دفتر خانه تلقي شده و معامله

تبصره  :2صندوق ثبت معرفي شده از سووي شوهرداري مسوتند بوه تبصوره ذيول مواده  74قوانوآ
شهرداري مكلف است  ،صورتي با قيد مشخصات كامل تودي كنندگاآ عوارض ملك مورد معامله را

بالفاصله بعد از تودي به شهرداري ارسال دارد  .شهرداري مي بايستي با مسئولين صندوق ثبوت (

اداره ذيربط

معرفي شده مكاتبه كرده و هماهنگي هاي الزم را در خصوص اجراي مدواد مواده 74

قانوآ شهرداري فراهم آورد ممكن است صورت ارسالي از صندوق ثبت فاقد اعتراض كتبي مالك يا
به همراه اعتراض كتبي مالك باشد و يا مالك ضمن تودي مبلغ تعون شده از طر

شوهرداري بوه

صندوق ثبت  ،اعتووراض مستدل و كتبي خود را به شهرداري تسليم كورده باشود ،در ايون صوورت

شهرداري به يكي از طرق ذيل اقدام خواهد كرد .

الف  :اگر صورت ارسالي از صندوق ثبت فاقد اعتراض كتبي مالك باشد  ،شهرداري بالفاصله پرونده
هاي متامن نسخه اي از صورت ارسالي صندوق ثبت و نسخه اي از صورتحساب بدهي ارسالي به

دفترخانه اسناد رسمي را به همراه مستندات و استدالالت خود تنظيم و براي رسيدگي و صدور رأي

به كميسيوآ ماده  77قوانوآ شوهرداري ارسوال كورده و رأي صوادره را بوراي دريافوت مبلغوي كوه
كميسيوآ تشخيع داده به صندوق ثبت ارسال مي نمايد .
ب  :اگر صورت ارسالي از صندوق ثبت همراه با اعتراض كتبي و مستدل مالك باشد و يوا اعتوراض

كتبي و مستدل مالك همنماآ يا قبل از وصول صورت صندوق ثبت توسط شهرداري دريافت شوده
باشد  .شهرداري

ر

يك هدته از تاريم وصول صورت صندوق ثبت  ،اعتراض مالك و مدارع وي

را بررسي و چنانچه اشتباهي در تعون مصداق و يا ميناآ و يا تعلق عوارض مشاهده نمايد  ،مالك
را با مهلت حداقل ده روز كتبا" براي رسيدگي حاوري دعوت مي نمايد .
صورتجلسه توافق مالك و ميمور تشخيع شهرداري كوه براسواس مدواد تعرفوه و مقوررات جواري

شهرداري تنظيم شده و به تيييد شهردار رسيده باشد براي پرداخت تمام يا قسمتي از مبلوغ توديو

شده به حساب شهرداري و يا استرداد به مالك  ،به صوندوق ثبوت ارسوال موي گوردد و شوهرداري
مداصاحساب براساس صورتجلسه توافق تنظيم و صادر خواهد كرد  ،چنانچه در جلسه مذكور توافق
حاصل نشود و يا مالك در جلسه مذكور حاور نيابد  ،شهرداري بالفاصله پرونده را مطابق بند الوف
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تبصره فوق تنظيم و به كميسيوآ ماده  77قانوآ شهرداري تسليم مي دارد  .تشكيل جلسات توافق
به شرح فوق براي موارد موضو تبصره يك ماده  5آيين نامه نين مجاز است .

فصل سوم  :تشخيع
ماده  : 7تشخيع بدهي اشخاص ناشي از عوارض يا بهاي خدمات و تطبيق وض هر مودي يا هور
مورد  ،با تعرفه عوارض و درآمدهاي مصوب موضو ماده  30آيين نامه مالي شهرداري  ،به عهوده

ميمو رين تشخيع يا كساني است كه از طر

شهرداري يا سازمانهاي تابعوه و وابسوته بوا رعايوت

ماده  31آيين نامه مالي شهرداري طي ابالغ رسمي  ،داراي اختيار تشخيع بدهي عوارض باشند .
ماده  : 8شهرداري مي تواند به وسيله ميمورين تشخيع خود كوه داراي كوارت شناسوايي معتبور و
معرفي نامه ا ز شهرداري باشند  .دفاتر قانوني و پرونده هاي موسسات و كارخانجات و شركت هايي

را كه در اجراي ماده  78قانوني شهرداري مكلف به وصول عوارض به ند شهرداري و ايصال آآ بوه

حساب شهرداري يا حساب بانكي معرفي شده در تعرفه عوارض مي باشند كنترل و دفواتر و ميخوذ

موجود را براي احراز اينكه صاحج موسسه و يا كارخانه و يا شركت و يوا كارمنودي كوه دفواتر نوند
اوست به تكاليف خود در امر وصول و ايصال عوارض مقرر رفتوار كورده يوا نوه  ،رسويدگي كننود و

موديواآ عووارض كسوج ،
صاحباآ اين قبيل موسسات و نين مودياآ عوارض شوهرداري بوه ويومه ُ
مكلدند موجبات تسهيل رسيدگي را براي ميمور تشخيع شهرداري فراهم آورند .
تبصره  :دفاتر قانوني عبارت است از دفتر روزنامه ( اعم از نقدي و يا غير نقدي

دفتر انبار كاالها و

محصوالت توليد شده و مواد اوليه و قطعات  ،دفتر كل موضو قانوآ تجارت و يا دفاتر مخصوصي
كه وزارت امور اقتصادي و دارايي بعنواآ دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هنينه

مودياآ قرار ميدهد .

تهيوه و در دسوترس

ماده  : 9در صورتيكه موسسات مذكور در ماده هشت از وصول و ايصوال عووارض يوا ارائوه دفواتر

متبته ( اثبات و ثبت شده خودداري كنند يوا مودارع و دفواتر ارائوه شوده فاقود
قانوني و مدارع ْ

اصالت و صحت باشد  ،ميمورين تشخيع مي توانند با ذكر داليل و مستندات مبني بر رد دفاتر و
مدارع بر مبناي امارات و قرائن موجود مي تواآ عوارض را به طور علي الوراس تعوون كننود توا از

طريق صدور پيش آگهي و اخطاريه از موسسات مربوطه مطالبه گردد  .ميناآ تشخيع عوارض به

طور علي ا لراس تا مبلغ يوك ميليووووآ ب بوه عهوووده مويمور تشوخيع و موازاد بور آآ بعهوده
كميسيوآ سه ندره تشخيع علي الراس مركج از ميمور تشخيع اصلي و يك ندر ميمور تشخيع

با انتخاب رييس امور مالي و ريويس درآمد شهرداري .

كميسيوآ مي تواند در هنگام تشوخيع از موودي دعووت بعمول آورد  .بوديهي اسوت در صوورت

مودي به تشخيع مذكور  ،به اعتراض واصله طبوق مواده  77قوانوآ شوهرداري رسويدگي
اعتراض ُ
خواهد شد .
تبصره  :ميمورين تشخيع كه در اجراي مواده هشوت  ،دفواتر قوانوني و مودارع موودي را موورد

رسيدگي قرار ميدهند  ،ملكدند از افشاي اطالعات مكتسوبه  ،جون در مووارد مربووط بوه تشوخيع
عوارض و اعالم آآ به سازمانها و مديراآ ذيصالح خودداري نمايند  .ميمورين مذكور مكلدند كموال

دقت و بي نظري را در تشخيع هاي خود بكار برند و در صورت تخلف به وضو آنهوا در هيئووت
رسيدگي به تخلدات اداري رسيدگي و تنبيهات مقرره درباره آنها اتخاذ و بموق اجرا گذارده خواهود

شد  .چنانچه عملكرد ميمورين مذكور واجد جنبه جنايي نين باشود از طريوق مراجو ذيوربط تحوت
پيگيري قرار خواهند گرفت .
فصل چهارم  :صدور پيش آگهي

51

تعرفه عوارض سال  1400شهرداري بندرخمير – فصل پنجم
ماده  : 10در صورت امتنا مودي از پرداخت عوارض در مهلت مذكور در ماده  ، 3شهرداري مبادرت
به صدور پيش آگهي مي نمايد :

تبصره  : 1پيش آگهي هاي صادره شامل موارد زير بوده و هرگاه مودي منب يوك شوخع ( اعوم از
حقيقي و حقوقي

باشد پيش آگهي با ذكر نام و مشخصوات كليوه اشوخاص در دو نسوخه تهيوه

خواهد شد .
الف  :مشخصات مودي يا مودياآ شامل نام و نام خانوادگي افراد و نام رسمي يا عرفي اشخاص و
موسساتي كه مودي مورد نظر شهرداري مي باشند .
ب  :موضو عوارض و ميناآ و مبلغ آآ با ذكر مشخصات كامل و مستندات قانوني آآ .
ج  :مهلت اعتراض ( حداقل يك هدته و ذكر اينكه در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پيش
آگهي عوارض به مننله قبول از ناحيه مودي تلقي شده و قطعي و الزم االجرا خواهد بود .
د  :ذكر اينكه هنينه اجرايي وصول عوارض  ،در صورت اقدام به عمليات اجرايي از طور

شوهرداري

به عهده مودي يا مودياآ خواهد بود .
تبصره  : 2پيش آگهي عوارض بايد براساس ميخذ صحيح قانوني متكي به داليل باشد و به نحووي
تنظيم گردد كه ك ليه مشخصات منب عوارض و همچنين ميناآ بدهي ناشي از عووارض مربوطوه و
نحوه تشخيع اعم از قطعي و يا علي الراس در آآ قيد گردد و براي مودي روشن باشد .

تبصره  : 3امااء كنندگاآ پيش آگهي عوارض بايد نام كامل و سمت خود را در بورگ پويش آگهوي
عوارض به طور خوانا قيد و برگ مذك ور را ممهور به مهر مجازي كه شهرداري براي اين منظور تعون
مي كند  ،نمايند و مسئوول مندرجات برگ پيش آگهي عووارض و نظريوه خوود خواهنود بوود و در
صورت استعالم مودي از نحوه تشخيع و محاسبه عوارض مكلدند مراتج را با صدور صورتحساب

بدهي به مودي ابالغ و توضيحات الزم را در اين خصوص به او بدهند .
ماده  : 11پيش آگهي عوارض مربوط به وزارتخانه ها و ادارات و سوازمانها و موسسوات دولتوي و
موسسات و نهادهاي عمومي بايد به رييس دفتر خانه يا رييس دفتر ادارات و سوازمانها بوه شورح

فوق ابالغ گردد .

تبصره  :1در صورتيكه پيش آگهي مربوط به شركت باشد به مدير يا ريويس دفتر بر طبوق مقوررات
آيين نامه ابالغ ميشود .

تبصره  : 2چنانچه پيش آگهي مربوط به شركت يا بازرگاناآ متوقف باشد عالوه بر ابالغ پيش آگهي
به متوقف يك نسخه پيش آگهي جهت اقدام به مدير تصديه يا اداره ورشكستگي ارسال مي شود

.
ماده  :12روز ابالغ پيش آ گهي و روز تسليم اعتراض و تعطيالت پس از انقااي مدت جونء مهلوت
مقرر محسوب نخواهد شد .
تبصره  :هر گاه در داخل كشور و در خارج از حووزه شوهرداري سوكونت داشوته باشود  20روز و در

صورتيكه خارج از كشور ساكن باشد دو ماه مهلت به مدت اعتراض در پيش آگهي اضافه خواهود

شد .
فصل پنجم  :نحوه ابالغ پيش آگهي  ،اخطاريه  ،ابالغيه :
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ماده  : 13پيش آگهي بايد با ابالغ قانوني  ،طبق موارد مذكور در فصل ابالغ  ،قانوآ آيين دادرسوي
مدني به مودي يا مودياآ ابالغ گردد و در پيش آگهي قيد شود كه عوارض متعلقه را ر

مهلوت

معينه ( كه حداقل يك هدته مي باشد از تاريم رويت پيش آگهي به حسواب ( معرفوي شوده در
پيش آگهي درآمد شهرداري وارين و رسيد دريافت نمايند و يوا بوه هنگوام رويوت پويش آگهوي ،

اعتراض خود را در ذيل نسخه دوم پيش آگهي مرقوم و امااء نمووده و بوه مويمور ابوالغ تحويول

نمايند .

در اين صورت شهرداري پرونده را جهت رسيدگي و صدور رأي قطعي به كميسيوآ ماده  77قوانوآ
شهرداري ارسال خواهد داشت  .چنانچه ميناآ عوارض مندرج در پيش آگهوي موورد قبوول موودي
واق شود و نسبت به عوارض تعون شده اعتراضي نداشته باشد وليكن خواستار تقسيط عووارض

متعلقه گردد در اين حالت مودي مي بايستي در ذيل نسخه دوم اعالم قبولي نمايد  ،از اين لحظوه
به بعد عوارض قطعي منوط به رعايت دستورالعمل تقسيط خواهد بوود  ،شوهرداري مكلوف اسوت
بالفاصله پرونده مربوط را همراه با فرم اعالآ قبولي مودي براي اتخاذ تصميم در خصوص تقسويط

عوارض به امور مالي ارسال دارد .

تبصره  :1پيش آگهي  ،اخطاريه  ،ابالغيه با اخذ رسيد در دفتر مخصوص كوه اوراق آآ بورگ شومار
شده و نم كشي و پلمپ سربي داشته باشد و براي هر سال يك جلد جداگانه تهيوه موي شوود بوه

ميمور ابالغ تسليم و مامور ابالغ مو ف است ر

مدت  3روز آنرا به رويت مخاطوج رسوانيده و

رويت شده را با ذكر تاريم و گوواهي اماواء دريافوت
يك نسخه آآ را به وي تسليم و نسخه دوم ُ

كننده پيش آگهي  ،اخطاريه  ،ابالغيه جهت ثبت نامه در دفتر مذكور و ضوبط در پرونوده بوه دفتور

شهرداري عودت دهد .

تبصره  : 2هر گاه مودي مخاطج  ،در محل كسج و پيشه يا سكونت خود حاضرنباشد  ،آگهي و يا

اخطاريه و يا ابالغيه به متصدي امور و يا كسانيكه در محل با وي زندگي كرده و يوا همكواري موي
كنند ابالغ مي شود  ،مشروط براينكه سن اهري آناآ به حدي از رشد رسويده باشود كوه اهميوت

پيش آگهي و اخطاريه و ابالغيه را تمون دهند .

تبصره  : 3هرگاه اشخاص نامبرده در تبصره دو و يا مودي مخاطج در پيش آگهي و يا اخطاريوه و
رويت امتنا كنند ميمور ابالغ مكلف است پيش آگهي  ،اخطاريه  ،ابالغيه را با حاوور
يا ابالغيه از ُ
يك ندر ميمور انتظامي و يا دوندر شاهد به محل كسج و پيشه و يا سكونت مودي الصاق و مراتج

رويت را با ذكر مشخصات و محل اقامت شهود قيد و به امااء آناآ برساند  ،هرگاه ميمور
امتنا از ُ
ابالغ ميمور انتظامي باشد حاور ميمور انتظامي ديگر و شهود النامي نيست .

فصل ششم  :وصول عوارض
ماده  : 14در صورت انقااي مهلت مندرج در پيش آگهي ( حوداقل يوك هدتوه و عودم اعتوراض
مودي پيش آگهي صادره به مننله قبول از ناحيه مودي تلقي شوده و عووارض مربوطوه بوه مرحلوه
قطعيت رسيده و شهرداري مكلف است ر

مدت ده روز پس از انقااي مهلوت مقورر در پويش

آگهي  ،ميناآ بدهي قطعي شده مودي را با صدور اخطاريه به وي ابالغ نمايد و در بورگ اخطاريوه

متذكر گردد هر گاه

ر

مدت  15روز از تاريم ابالغ اخطاريه نسبت به پرداخوت بودهي عووارض

خود اقدام ننمايد به استناد ماده  28و تبصره هاي ذيل ماده  13قانوآ نوسازي و عمراآ شوهري از
طريق عمليات اجرايي نسبت به وصول بدهي عوارض اقودام خواهود شود در ايون صوورت هنينوه

عمليات اجرايي وصول عوارض به عهده مودي خواهد بود .

تبصره  :1در صورتي كه ميناآ بدهي مودي طبق رأي كميسيوآ ماده  77قوانوآ شوهرداري تعوون
گردد  ،شهرداري مكلف است ر

يك هدته با ابالغ رأي كميسيوآ مذكور به مودي  ،بوه نوامبرده
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ابالغ نمايد ر

مدت  15روز نسبت به پرداخت بدهي و يوا عووارض خوود اقودام نمايود در غيور

اينصورت به استناد ماده  77قانوآ شهرداري و ماده  28و تبصره هاي ذيل ماده  13قانوآ نوسازي
و عمراآ شهري از طريق عمليات اجرايي نسبت به وصول بدهي و عوارض اقدام خواهد شد هنينه

عمليات اجرايي وصول عوارض به عهده مودي خواهد بود .

تبصره  : 2شهرداري درخصوص بدهي و عوارض متعلقه وزارتخانه هوا و موسسوات دولتوي كوه در
صورت عدم اعتراض به پيش آگهي به مرحله قطعيت رسيده و يا براساس رأي كميسيوآ مواده 77

قانوآ شهرداري مكلف به پرداخت بدهي و عوارض شده اند در صوورت عودم پرداخوت عووارض از
ناحيه آناآ  ،مطابق (( قانوآ نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تيمين و توقيف اموال دولتوي
عمل خواهد نمود .

تبصره : 3به منظور تشويق مو دياآ و ترغيج شهرونداآ در پرداخت به موق عوارضات نوسازي و
عوارضات خودرو به شهرداري بندر خمير اجازه داده مي شود در سال  1400تا سقف يكصد ميليوآ
ب براي پرداخت كنندگاآ عوارض نوسازي و نين تا سقف سي ميليوآ ب براي پرداخت كنندگاآ
عوارض خودرو جوايني در نظر گرفته و از طريق قرعه كشي به برندگاآ اهدا نمايد .

تبصره  : 4در خصوص وصول عوارض خودرو چنانچه بويش از ميوناآ درآمود پويش بينوي شوده در
بودجه سال 1399محقق گردد شهرداري مي تواندتا ميناآ  10درصد وصولي موازاد بور بودجوه بوه
عنواآ پاداش به عواملي كه در اين امر تالش و همكاري نموده اند پرداخت نمايد.
تبصره  : 5هر گونه معافيت از پرداخت عوارض باستناد قوانين جاري كشور از جمله قانوآ ماليات بر
ارزش افنوده و قانوآ برنامه پنجم توسعه ملغي مي باشد مگر اينكه در موارد خاص دولت از محول

اعتبارات استاني يا ملي نسبت به تامين اعتبار و پرداخت عوارضات متعلقه در وجه شهرداري اقدام

نمايد.
ماده  : 15موسسات و سازماآ ها و شركت ها اعم از دولتي و عمومي و خصوصي مجام و اتحاديه
هاي صندي  ،مشمولين قوانين خاص  ،بنگاههاي باربري و مسافربري و نظاير آآ مكلدند به استناد

ماده  78قانوآ شهرداري ،صدور و تمديد و تجديد پروانه فعاليت يا بهره برداري ( كليه فعاليتها در
عملكردهاي مختلف با اخذ قبض عوارض يا مداصاحساب از مودياآ شهرداري اقدام نمايند .
تبصره  : 1صاحباآ سينماها  ،تئاترها  ،لونوپارع ها  ،شهربازي ها ،هتل ها و بوه طوور كلوي برگونار
كنندگاآ كنسرت و مسابقات ورزشي و استخرهاي شنا و هر گونه نمايشوات كوه بوه هور عنوواآ بوا
فروش بليط برگنارميشود  ،در صورت تعلق عوارض به اينگونه اماكن و يا فعاليت آناآ  ،مكلدند قبل

از تاريم شرو مراسم مراتج را كتبا" به شهرداري اطال داده و در اين قبيل موارد بليط و يوا برگوه
ها و يا كارت هاي ورودي مربوط به محل مراسم پس از تهيه و چاپ توسط شوهرداري و دريافوت

هنينه چاپ و عوارض مقرره به مهر شهرداري ( كه از طر

شهردار شهر مجاز اعوالآ شوده باشود .

ممهور و با درج بهاي فروش دراختيار آناآ گذارده ميشود و هرگاه بدوآ اطال شهرداري اقودام بوه

چاپ بليط و فروش بليط و برگه كارت نمايند  ،شهرداري مبلغ عوارض براسواس قرائوون و شوواهد
موجود علي الراس تشخيع و طبق مقررات اين آيين نامه نسبت به وصول آآ اقدام خواهد كرد .

هر گاه برگنار كننوودگاآ چند فرد يا شخع باشند متاامنا" مسئوول پرداخت عوارض و هنينه هاي
مربوطه خواهند بود  ،اين قبيل موسسات مو دند بليط ها و برگه ها و كارت هوا را از محول هواي
فوق الذكر پاره كرده و نصف آآ را در اختيار مشتري قرار دهند  ،استداده مكرر از اين بليط ها برگوه

ها و كارت ها مطلقا" ممنو بوده و در صورت تخلف برابر مقررات قانوني با آنها عمل خواهد شد .

تبصره  : 2نقش مهرهايي كه برروي اوراق و اسناد شهرداري موضو اين آيين نامه منقش مي شود
 ،مي بايستي بنحو مقتاي به اطال اشخاص ذيربط رسيده و عنداللنوم آگهي شوند .
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ماده  :16اين آيين نامه كه در شش ( 6فصل و شاننده ( 16ماده و در اجراي تبصره يك ماده 50

قانوآ ماليات بر ارزش افنوده در اجراي مداد ماده  74قانوآ شهوورداري مستند به پيشنهاد شماره
99/2/01/1898

مورخ  99/8/25شهوورداري بنودرخمير و بوا رعايوت مواده  28قوانوآ

نوسووازي و عمراآ شهري و قسمت اخير ماده  30آيين نامه مالي شهردار ي ها و صدر مداد بنود 9

و 16ماده  71قانوآ شوراي اسالمي شهرها تنظيم شده است.

ذکریا نیکخوا

خمیری

رئيس شوراي اسالمي
شهر بندرخمير

55

