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  فصل پنجم 

  آيين نامه اجرايي وصول عوارض و درآمد و بهاي خدمات شهرداري بندرخمير 

  تعاريف  فصل اول : 

  : تعاريف و عبارات و كلمات مندرج در آيين نامه 1ماده 

  عوارض :  - 1

 عبارت است از مبلغ يا مبالغي كه مستند به قوانين جاري ، نوع و ميزان آن به تصويب مرجع قانوني رسـيده و 
  به صورت آگهي به اطالع عموم رسيده است .

  منبع عوارض :  - 2

عبارت است از ملك، يا اموال ، يا كاال ، يا خدمات ، يا حقوق و غيره كه برابر تعرفه مالك اعمال عوارض قرار 
  مي گيرد .

  نوع عوارض :  - 3

  را داشته باشد . عوارض ممكن است از لحاظ تعلق به منبع عوارض ، يكي يا اختالطي از حاالت ذيل

  مستقيم باشد، از قبيل نوع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و اموال غير منقول و منقول . -  1/3

تبصره : ساختمان از نظر اين آيين نامه ، كليه اقداماتي است كه حاصل آن احداث يكي از انواع سازه ها اعم 
براي انتقــال نيروي برق يا ايجاد ارتباطات مخابراتي نظير   از راه ، ابنيه ، تاسيسات ، ( انواع تاسيســات منصوبه

  تيرها و دكل ها و يا پست هاي برق و گاز و غيره ) بنا و امثالهم باشد .

  غير مستقيم باشد ، از قبيل انواع عوارض متعلق به منابع عوارض نظير كاالها و خدمات . - 2/3

  تثنا شامل شود .عمومي باشد و كليه منابع عوارض را بدون اس - 3/3

  خاص باشد و فقط منبع عوارض مشخصي را شامل شود . -  4/3

بـراي  "عوارض يك نمايشگاه خاص ) چه از لحاظ زماني ( مثال  "  محدود باشد چه از لحاظ مكاني ( مثال  -   5/3
    ان و چند ماه يا فصلي از سال نظير عوارض استفاده از تأسيسات ساحلي در تابستان يـا پيسـت اسـكي در زمسـت

  غيره )

  مستمر يا غير مستمر باشد . - 6/3

  عوارض محلي ، منطقه اي ( استاني ) و يا ملي باشد : - 7/3

عوارضي است كه فارغ از توليد ، اعم از كـاال و خـدمات ، از انـواع عـوارض محلـي   "عوارض محلي عمدتا
عوارض كسب و پيشه را نام برد، ميتوان عوارض وضع شده براي زمين و ساختمان و اتومبيل و ماشين آالت و  

 عوارض متعلق به توليدات و خدمات و محصوالت را حسب آنكه محل مصرف برون داد فعاليت در حدود شهر
                ( محدوده قانوني ، حريم ، حوزه شهري ) باشد يا در سطح استان و يا در سطح كشور و يا خارج از كشور، 
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ستاني) و ملي تقسيم كرد ، تعيين و تشخيص نـوع و ميـزان عـوارض محلـي ، مي توان به محلي و منطقه اي(ا
  منطقه اي(استاني) و ملي تابع دستورالعمل هاي موجود وزارت كشور است .

  بهاي خدمات : - 4

مبلغي است كه شهرداري برابر مجوز قانوني در ازاي خدمات ارائه شده به طور مسـتقيم و يـا غيـر مسـتقيم از 
  بران خدمات وصول مي نمايد .متقاضيان و كار

  تعرفه هاي عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدها:  - 5

آيين نامه مالي شهرداريها از كليه انواع عوارض و بهاي خدمات  30صورتي است تهيه شده بر اساس مفاد ماده 
ي شود . درج هر و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل م

نوع عوارض يا بهاي خدمات جديد كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغيير كه در نوع و ميزان و نـرخ آنهـا 
  صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي گردد .

  مودي عوارض يا درآمد شهرداري : - 6

ن است منبع عوارض يـا شخص ( حقيقي يا حقوقي ) تأديه كننده عوارض يا درآمد به شهرداري است كه ممك
 78درآمد متعلق به وي باشد يا وي وسيله وصول و ايصال عوارض و درآمدباشد ، نظير اشخاص موضوع ماده  

  قانون شهرداري .

  مأمور تشخيص :  - 7

آيين نامه مالي 31كسي است كه از طرف شهرداري يا سازمان هاي تابعه و وابسته به شهرداري با توجه به ماده  
اختيار تطبيق وضــع هر مودي يا هر مورد با تعرفه عــوارض ، درآمدها و تشخيص بدهي مـودي شهرداري ،  

  به عهده او گذاشته مي شود . "كتبا

  تشخيص علي الراس :  - 8

اين آيين نامه براساس قرائن و امارات موجود ، در  9و   8تشخيصي است كه مأمور تشخيص با رعايت مفاد مواد  
  ئه و در اختيار گذاشتن مدارك و دفاتر خودداري نمايد ، ارائه خواهد داد .هنگامي كه مودي از ارا

  مأمور وصول :  - 9

قانون شهرداري بنـام مـأمور وصـول تعيـين   75مأمور مخصوصي است كه از طرف شهرداري با توجه به ماده  
  ميشود .

  آگهي عمومي :  - 10

           شوراي اسالمي شهر كه جنبـه عمـومي دارد قانون شهرداري مكلف است مصوبات   47شهردار در اجراي ماده  
قانون شهرداري ، مقررات  57( از جمله عوارض ) با وسايل ممكنه براي اطالع عمومي آگهي نمايد ، برابر ماده 

شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب شوراي اسالمي شهر رسيده است پس از اعالم براي كليه ساكنين 
  ه است .شهر الزم الرعاي
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  پيش آگهي :  - 11

آگهي مختصري مي باشد ( برابر فرم مربوطه ) كه حاوي مشخصات منبع عوارض و مودي يا موديان است ، بـا 
ذكر مستند قانوني و نوع و ميزان عوارض و مبلغ آن و تاريخ مهلت پرداخت عوارض و شماره حسـاب بـانكي 

وعد پرداخت عوارض براي بدهكار عـوارض و يـا مـودي شهرداري و نام و آدرس بانك كه بعد از سررسيد م
  عوارض ، فرستاده مي شود .

  اخطاريه :  - 12

ياد  برگي است ( برابر مفاد فرم مربوط ) كه بعد از صدور و ارسـال پـيش آگهـي بـراي آگـاهي بـه بـدهكار 
             فرسـتاده عوارض و يا مودي عوارض كه پرداخت بدهي ناشي از عوارض خود را بـه تـأخير انداختـه اسـت  

  مي شود .

  ابالغيه : - 13

  رساندن پيام حكمي است كه بر له يا عليه بدهكار عوارض و يا مودي عوارض صادر شده است .

  صندوق ثبت :  - 14

ور از صندوق ثبت مندرج در آيين نامه ، صندوق ثبت موجود در شـهر يـا در شـهر مجـاور اسـت كـه در ظمن
هرداري معرفي شده و صندوق مذكور نيز به وسيله شهرداري از ايـن اقـدام صورتحساب هاي بدهي توسط ش

  آگاه مي شود .

  صورتحساب بدهي :  - 15

صورتحسابي شامل ميزان بدهي اشخاص حقيقي يا حقوقي به شهرداري يا موسسات تابعه يا وابسته به شهرداري 
قـانون شـهرداري و يـا از  110و نيز ماده  55ماده  14است ، اعم از اينكه در ارتباط با موضوع تبصره ذيل بند 

بابت انواع عوارض متعلق به ملك يا منبع عوارض و يا مقررات قانوني باشد و نيز نحوه محاسبه و مستند قانوني 
عوارض يا بدهي مي باشد . كه با درخواست مودي يا دفتر خانه اسناد رسمي توسط شهرداري تنظيم و تسليم و 

انچه صورت حساب بدهي به منظور اعالم ميزان بدهي ملك بـه شـهرداري و در پاسـخ يا ارسال مي شود . چن
استعالم دفاتر اسناد رسمي براي انجام معامله صادر شود ، بايستي تذكر داده شود كه انجـام معاملـه منـوط بـه 

سـوي  ارائـه مفاصا حساب و يا توديع مبلغ تعيين شده در صورتحساب بدهي با صندوق ثبـت معرفـي شـده از
شهرداري خواهد بود و چنانچه صورتحساب بدهي غير از مورد انجام معامله صادر شود ، بايستي شماره حساب 

  بانكي شهرداري ( اعم از حساب جاري و يا سپرده ) نيز به اطالع دريافت كننده صورتحساب برسد .

  رسيد دريافت وجه :  - 16

عم از وجوه نقدي واريز شده به صندوق شهرداري و سندي است  كه بموجب آن شهرداري به دريافت وجه ا
              يا حساب بانكي شهرداري نزد بانك و يا وجوه غير نقدي مانند چك و يا اسـناد دريـافتني ، نظيـر سـفته اقـرار

مي نمايد و حاوي مشخصات كامل مودي ، علت دريافت وجه و ساير  اطالعات مـورد نيـاز شـامل مشخصـات 
بع عوارض يا بهاي خدمات شماره حساب بانك و نيز مشخصات چك و يا سفته يـا سـند دريـافتي درآمد و يا من

  مي باشد .
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  تقسيط عوارض :  - 17

عبارت است از تقسيم عوارض متعلقه به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مودي در زمانهاي معينـه براسـاس 
  آيين نامه مالي شهرداري . 32مفاد ماده 

  :تسويه حساب  - 18

عمليات حسابداري است كه براساس مدارك معتبر موجود در شهرداري يا موسسات تابعه و وابسـته و يـا ارائـه 
شده توسط مودي ، مانده حساب مودي ( اعم از طلب يا بدهي ) با شهرداري يا موسسات تابعه و وابسـته را بـه 

ي و نتيجه در صورت درخواست مودي  صورت تراز مالي در تاريخ معين نشان داده و در پرونده مودي نگهدار
  در اختيار وي قرار مي گيرد .

  مفاصا حساب :  - 19

برگ شناسايي است كه پس از تسويه حساب منجر به پرداخت كامل بدهي مودي به شهرداري و يا اثبات عدم 
ص بدهي مودي   ( شخص حقيقي و حقوقي ) به شهرداري در تاريخ معين براي برهه ( مقطـع ) زمـاني مشـخ

صادر مي شود و در آن مي بايستي مشخصات كامل پرداخت كننده عوارض و منبع عوارض (ملك و امـوال و 
  كاال و خدمات و حقوق و غيره ) و حسب مورد مبلغ و شماره و تاريخ فيش بانكي محل پرداخت درج شود .

  برگ اعتراض :  - 20

نسخه تنظيم و طي آن به منبع عوارض و يا نوع نامه كتبي است  كه توسط مودي يا نماينده قانوني وي در دو  

ايراد گرفته شده و در خواست رسيدگي   "و مستدال  "مستندا "يا بعضا "و ميزان آن و يا نحوه محاسبه و غيره كال

مي گردد . نسخه اول فرم مذكور به شهرداري تحويل و رسيد آن در نسخه دوم اخذ و نـزد اعتـراض كننـده 

  باقي مي ماند .

  تجلسه توافق : صور - 21

  ) اين آيين نامه تنظيم مي گردد .6) ماده شش (2صورت جلسه اي است كه براساس مفاد بند ب تبصره دو (

  فصل دوم : كليات 

: منظور از عوارض ، درآمد بهاي خدمات مندرج در اين آيين نامه كليه مواردي اسـت كـه مسـتند بـه 2ماده  

آيـين نامـه  30قالب تعرفـه درآمدي شهرداري ( موضـوع مـاده  قوانين و مقررات مربوطه تعيين و وضع و در

مالي شهرداريها ) وصول آن داراي اعتبار قانوني مي شود و نيـز بقـــاياي عـوارض لغـو شـده اي اسـت كـه 

  بموجب قوانين و مقررات برقرار شده وليكن الوصول مانده اند .

نون شهرداري ، مصوبات مربوط به عوارض را كه قا 47: شهردار مي بايست در اجراي قسمت اخير ماده 3ماده  
جنبه عمومي دارد با وسايل ممكنه يا اعالن آگهي به اطالع عمـومي و موديـان عـوارض برسـاند و ضـمن آن 
تاريخ تحقق و مهلت پرداخت عوارض و نحوه پرداخت و عنداللزوم شماره حسـاب بـانكي و آدرس مراجعـه 

  اشخاص را معين نمايد .

  قانون شهرداري اجراي مقررات مذكور پس از اعالم براي كليه ساكنين شهر الزم الرعايه است . 57برابر ماده 
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: شهرداري ملكف است براي وصول عوارض ، درآمد ، بهاي خدمات قطعي شده از موديان طبـق ايـن 4ماده  
شـده باشـد طبـق آيين نامه عمل نمايد ، درصورتيكه بهنگام برقراري آنها نحوه خاصي براي وصول پيش بيني 

  آن عمل خواهد شد .

: شهرداري مكلف است در موقع پاسخ به استعالمات مراجع قانوني نظير اتحاديه هاي صنفي ( موضـوع 5ماده  
قانون نظام صنفي ) و غيره و نيز هنگام صدور پروانه اقدامــــات عمرانـي و شـروع و يـا    15تبصره ذيل ماده  

كيك اراضي يا ساختمان ، ميزان عوارض و نيز بقاياي عوارض قانوني متعلـق تكميل و يا تتميم ساختمان و يا تف
به همان ملك يا منبع عوارض را كه برابر مقـررات و تعرفـه مصـوب و معتبـر محاسـبه شـده اسـت در فـــرم 
 صورتحســاب بدهي به مالك و يا نماينده قانوني وي و يا ذينفع ( در خواست كننده پروانه و اسـتعالم ) و نيـز

مرجع استعالم كننده ظرف مهلت هاي مقرر قانوني ابالغ و پاسخ استعالم و صدور پروانـه را منـوط بـه صـدور 
مفاصا حساب نمايد و به مجرد پرداخت عوارض هاي مربوطه از ناحيه اشخاص ذينفع ، شهرداري موظف است 

ه اقدامات عمرانـي و شـروع و يـا مفاصا حساب مربوط به منبع عوارض را صادر و پاسخ استعالم را داده و پروان
تكميل و يا تتميم ساختمان و يا تفكيك اراضي و يا ساختمان را برابر مقررات صادر نمايد . مگر آنكـه در تعرفـه 

  عوارض و مقررات موضوعه نحوه خاص ديگري پيش بيني شده باشد .

وه محاسبه عـوارض يـا بقايـاي تبصره يك : چنانچه اشخاص مذكور درماده پنج نسبت به نوع و ميزان و يا نح
عوارض ( عوارض لغو شده و ال وصول مانده ) تعيين شده از طرف مأمور تشخيص شهرداري يا سـازمان هـاي 
تابعه و وابسته كه ضمن صورتحساب بدهي به آنان توسط شهرداري ابالغ و تسليم مي شـود ، اعتـراض داشـته 

ساب بانكي مودي براي برگشت مطالبات بيش از ميـزان باشند ، موظفند فرم برگ اعتراض  كه شامل شماره ح
بدهي متعلقه و آدرس مكاتبات است را تكميل و ميزان عوارض درخواستي شـهرداري را بـه عنـوان امانـت ( 

قانون شهرداري ) به حساب سپرده شهرداري در نزد بانك توديع و بـا ارائــه فـيش   78ماده    2موضوع تبصره  
وجه دريافت نمايد . شهرداري مكلف است بالفاصله نسـبت بـه صـدور رسـيد وجـه بانكي ، از شهرداري رسيد  

قانون شهرداري ارجاع و بدون انتظار نتيجه كار  77اقدام و مورد را به همراه برگ اعتراض به كميسيون ماده 
هرداري كميسيون نسبت به صدور پروانه و پاسخ استعالم مورد نظر برابر مقررات اقدام نمايد . بديهي اسـت شـ

ارائه شود ) با توافق مالك با  "در صورت انصراف مالك يا قائم مقام قانوني مالك از اعتراض ( كه ميبايستي كتبا
شهرداري ( مستند به صورتجلسه توافق ، موضوع بند ب تبصره دو ماده شش آيين نامه و يا رأي صادره از سوي 

ق برداشت مبلغ به امانت گذارده شـده در حسـاب قانون شهرداري كه قطعي شده باشد ح  77كميسيون ماده  
دارد و مابقي را كه متعلق به سـپرده گـذار اسـت ( بـه هـر   "يا بعضا  "سپرده را كه به شهرداري تعلق يافته كال

ميزان كه باشد ) و ممكن است شامل تمام يا قسمتي از وجه توديع شده باشد . همزمان با برداشت سهم خود به 
( پرداخت كننده ) كه در برگ اعتراض قيد شده است واريز و يا طي چك مسـترد دارد . حساب بانكي ذينفع  

بديهي است در صورت عدم معرفي شماره حساب بانكي و يا عدم مراجعه مالك براي دريافت سهم خود برابـر 
  قانون شهرداري رفتار خواهد شد . 78ماده  2مفاد تبصره 

از طرف مودي ، شهرداري موظف اسـت مراتـب را براسـاس   : در صورت درخواست تقسيط عوارض2تبصره  
  آيين نامه مالي شهرداريها اقدام نمايد . 32دستورالعمل تقسيط طبق ماده 

: شهرداري موظف است در پاسخ به استعالم دفاتر اسناد رسمي كه مكلفند در اجراي تبصره ذيـل مـاده 6ماده  
اصاحساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله را خواستار شوند مف  "قانون شهرداري قبل از انجام معامله كتبا  74

ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي ، عوارض يا بقاياي عوارض متعلـق بـه ملـك را 
محاسبه و ميزان بدهي ملك را تعيين نمايد . در صورت پرداخت بدهي توسط مالك يـا ذينفـع و يـا بـدهكار 

مبلغ  "عوارض و يا معافيت آن ، مفاصاحساب با ذكر كامل مشخصات ملك و مالك و احيانانبودن ملك از بابت  
               و شماره و تاريخ فيش بانكي موُيد پرداخت به حساب بانكي شهرداري تنظيم و نسخه اي بـه پرداخـت كننـده

ورت بدهكار بودن ملـك و ( در صورت مراجعه )تسليم و نسخه ديگري به دفتر خانه ارسال خواهد شد . در ص
عدم پرداخت توسط مالك يا ذينفع ، صورتحساب بدهي ملك با ذكر مشخصات كامل ملك ، ميزان بـدهي از 
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بابت هر يك از عوارض متعلقه به ملك ، شماره حساب بانكي شهرداري و آدرس بانك شهرداري تنظيم و ظرف 
ــه ذينفـــع( در صـــ ــخه اي از آن بـ   ورت مراجعـــه ) تســـليم و مـــدت ده روز صـــادر شـــده ، و نسـ

نسخه اي ديگر ظرف مدت مهلت مذكور ( ده روز از تاريخ وصول نامه دفترخانه ) به دفترخانه استعالم كننـده 
  جهت اطالع و اقدام و ابالغ به مالك يا ذينفع ارسال خواهد شد .

ن شده در صورتحسـاب : چنانچه مالك قصد انجام معامله را داشته باشد ملزم به پرداخت عوارض تعيي1تبصره  
بدهي و اخذ مفاصاحساب از شهرداري و ارائـه آن به دفترخانه مي باشد و اگر به تشخيص شهرداري اعتـراض 
داشته باشد مبلغ تعيين شده در صورتحساب بدهي تنظيمي از طرف شهرداري را در صندوق ثبت معرفي شده 

ق معرفي شده از سوي شهرداري ) بـه منزلـه از سوي شهرداري به وديعه خواهد گذاشت ، رسيد ثبت ( صندو 
  مفاصاحساب براي دفتر خانه تلقي شده و معامله انجام خواهد شد .

قـانون شـهرداري مكلـف   74: صندوق ثبت معرفي شده از سوي شهرداري مستند به تبصره ذيل ماده  2تبصره  
ا بالفاصله بعد از توديـع بـه است ، صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كنندگان عوارض ملك مورد معامله ر

شهرداري ارسال دارد . شهرداري مي بايستي با مسئولين صندوق ثبـت ( اداره ذيـربط ) معرفـي شـده مكاتبـه 
قانون شهرداري فـراهم آورد ممكـن اسـت   74كرده و هماهنگي هاي الزم را در خصوص اجراي مفاد ماده  

ا به همراه اعتراض كتبي مالـك باشـد و يـا مالـك صورت ارسالي از صندوق ثبت فاقد اعتراض كتبي مالك ي
ضمن توديع مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري به صندوق ثبـت ، اعتـــراض مسـتدل و كتبـي خـود را بـه 

  شهرداري تسليم كرده باشد، در اين صورت شهرداري به يكي از طرق ذيل اقدام خواهد كرد .

ض كتبي مالك باشد ، شـهرداري بالفاصـله پرونـده هـاي الف : اگر صورت ارسالي از صندوق ثبت فاقد اعترا
متضمن نسخه اي از صورت ارسالي صندوق ثبت و نسخه اي از صورتحساب بدهي ارسالي به دفترخانـه اسـناد 

 77ه كميسـيون مـاده  رسمي را به همراه مستندات و استدالالت خود تنظيم و براي رسيدگي و صـدور رأي بـ
قانون شهرداري ارسال كرده و رأي صادره را براي دريافت مبلغي كه كميسـيون تشـخيص داده بـه صـندوق 

  ثبت ارسال مي نمايد .

ب : اگر صورت ارسالي از صندوق ثبت همراه با اعتراض كتبي و مستدل مالك باشـد و يـا اعتـراض كتبـي و 
صندوق ثبت توسط شهرداري دريافت شده باشـد . شـهرداري   مستدل مالك همزمان يا قبل از وصول صورت 

ظرف يك هفته از تاريخ وصول صورت صندوق ثبت ، اعتـراض مالـك و مـدارك وي را بررسـي و چنانچـه 
 "اشتباهي در تعيين مصداق و يا ميزان و يا تعلق عوارض مشاهده نمايد ، مالك را با مهلت حداقل ده روز كتبا

  مي نمايد . براي رسيدگي حضوري دعوت 

صورتجلسه توافق مالك و مأمور تشخيص شهرداري كه براساس مفاد تعرفه و مقررات جاري شـهرداري تنظـيم 
شده و به تأييد شهردار رسيده باشد براي پرداخت تمام يا قسمتي از مبلغ توديع شده به حساب شهرداري و يـا 

مفاصاحساب براساس صورتجلسه توافق تنظيم استرداد به مالك ، به صندوق ثبت ارسال مي گردد و شهرداري  
و صادر خواهد كرد ، چنانچه در جلسه مذكور توافق حاصل نشود و يا مالك در جلسه مذكور حضـور نيابـد ، 

قانون شهرداري تسـليم   77شهرداري بالفاصله پرونده را مطابق بند الف تبصره فوق تنظيم و به كميسيون ماده  
  آيين نامه نيز مجاز است . 5به شرح فوق براي موارد موضوع تبصره يك ماده   مي دارد . تشكيل جلسات توافق

    تشخيص   فصل سوم : 

: تشخيص بدهي اشخاص ناشي از عوارض يا بهاي خدمات و تطبيق وضع هر مودي يـا هـر مـورد ، بـا 7ماده  
رين تشخيص يـا آيين نامه مالي شهرداري ، به عهده مأمو  30تعرفه عوارض و درآمدهاي مصوب موضوع ماده  

آيين نامه مالي شهرداري طي 31كساني است كه از طرف شهرداري يا سازمانهاي تابعه و وابسته با رعايت ماده  
  ابالغ رسمي ، داراي اختيار تشخيص بدهي عوارض باشند .
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ز : شهرداري مي تواند به وسيله مأمورين تشخيص خود كه داراي كارت شناسايي معتبر و معرفـي نامـه ا8ماده  
 78شهرداري باشند . دفاتر قانوني و پرونده هاي موسسات و كارخانجات و شركت هايي را كه در اجراي ماده 

قانوني شهرداري مكلف به وصول عوارض به نفع شهرداري و ايصال آن به حساب شهرداري يا حسـاب بـانكي 
احراز اينكه صاحب موسسه و يا  معرفي شده در تعرفه عوارض مي باشند كنترل و دفاتر و مأخذ موجود را براي

كارخانه و يا شركت و يا كارمندي كه دفاتر نزد اوست به تكاليف خود در امر وصول و ايصال عـوارض مقـرر 
رفتار كرده يا نه ، رسيدگي كنند و صاحبان اين قبيل موسسات و نيز موديان عوارض شهرداري به ويژه موُديان 

  يدگي را براي مأمور تشخيص شهرداري فراهم آورند .عوارض كسب ، مكلفند موجبات تسهيل رس

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 موضوع قانون تجـارت و يـا دفـاتر مخصوصـي كـه وزارت امـور 

  ايي بعنوان دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزينه ) تهيه و در دسترس موديان قرار ميدهد .اقتصادي و دار

: در صورتيكه موسسات مذكور در ماده هشت از وصـول و ايصـال عـوارض يـا ارائـه دفـاتر قـانوني و   9ماده  
و صحت باشد ، مدارك متْبته ( اثبات و ثبت شده ) خودداري كنند يا مدارك و دفاتر ارائه شده فاقد اصالت  

مأمورين تشخيص مي توانند با ذكر داليل و مستندات مبني بر رد دفاتر و مدارك بر مبنـاي امـارات و قـرائن 
موجود مي توان عوارض را به طور علي الراس تعيين كنند تـا از طريـق صـدور پـيش آگهـي و اخطاريـه از 

لراس تا مبلـغ يـك ميليـــون ريـال بـه موسسات مربوطه مطالبه گردد . ميزان تشخيص عوارض به طور علي ا
عهــده مأمور تشخيص و مازاد بر آن بعهده كميسيون سه نفره تشخيص علي الراس مركب از مـأمور تشـخيص 

  اصلي و يك نفر مأمور تشخيص با انتخاب رييس امور مالي  و ريـيس درآمد شهرداري .

بديهي است در صورت اعتراض موُدي به  كميسيون مي تواند در هنگام تشخيص از مودي دعوت بعمل آورد .
  قانون شهرداري رسيدگي خواهد شد . 77تشخيص مذكور ، به اعتراض واصله طبق ماده 

تبصره : مأمورين تشخيص كه در اجراي ماده هشت ، دفاتر قانوني و مدارك مودي را مـورد رسـيدگي قـرار 
بوط به تشخيص عوارض  و اعالم آن به سازمانها و ميدهند ، ملكفند از افشاي اطالعات مكتسبه ، جز در موارد مر

مديران ذيصالح خودداري نمايند . مأمورين مذكور مكلفند كمال دقت و بي نظري را در تشخيص هاي خود 
بكار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در هيئـت رسيدگي به تخلفات اداري رسـيدگي و تنبيهـات مقـرره 

را گذارده خواهد شد . چنانچه عملكرد مأمورين مذكور واجد جنبه جزايي نيـز درباره آنها اتخاذ و بموقع اج
  باشد از طريق مراجع ذيربط تحت پيگيري قرار خواهند گرفت .

   آگهي پيش صدور: فصل چهارم 

، شـهرداري مبـادرت بـه   3: در صورت امتناع مودي از پرداخت عوارض در مهلت مذكور در مـاده  10ماده  
  نمايد : صدور پيش آگهي مي

: پيش آگهي هاي صادره شامل موارد زير بوده و هرگاه مودي منبع يك شـخص ( اعـم از حقيقـي و 1تبصره  
  حقوقي ) باشد پيش آگهي با ذكر نام و مشخصات كليه اشخاص در دو نسخه تهيه خواهد شد .

اشخاص و موسساتي كه الف : مشخصات مودي يا موديان شامل نام و نام خانوادگي افراد و نام رسمي يا عرفي 
  مودي مورد نظر شهرداري مي باشند .

  ب : موضوع عوارض و ميزان و مبلغ آن با ذكر مشخصات كامل و مستندات قانوني آن . 

ج : مهلت اعتراض ( حداقل يك هفته ) و ذكر اينكه در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پـيش آگهـي 
  شده و قطعي و الزم االجرا خواهد بود . عوارض به منزله قبول از ناحيه مودي تلقي
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د : ذكر اينكه هزينه اجرايي وصول عوارض ، در صورت اقدام به عمليات اجرايي از طرف شهرداري به عهده 
  مودي يا موديان خواهد بود .

: پيش آگهي عوارض بايد براساس مأخذ صحيح قانوني متكي به داليل باشد و به نحوي تنظيم گـردد 2تبصره  
ليه مشخصات منبع عوارض و همچنين ميزان بدهي ناشي از عوارض مربوطـه و نحـوه تشـخيص اعـم از كه ك

  قطعي و يا علي الراس در آن قيد گردد و براي مودي روشن باشد . 

: امضاء كنندگان پيش آگهي عوارض بايد نام كامل و سمت خود را در برگ پيش آگهي عوارض بـه 3تبصره  
ور را ممهور به مهر مجازي كه شهرداري براي اين منظور تعيين مي كند ، نمايند و طور خوانا قيد و برگ مذك

مسئـول مندرجات برگ پيش آگهي عوارض و نظريه خود خواهند بود و در صورت استعالم مودي از نحـوه 
تشخيص و محاسبه عوارض مكلفند مراتب را با صدور صورتحساب بدهي به مودي ابـالغ و توضـيحات الزم را 

  اين خصوص به او بدهند . در

: پيش آگهي عوارض مربوط به وزارتخانه ها و ادارات و سـازمانها و موسسـات دولتـي و موسسـات و   11ماده  
  نهادهاي عمومي بايد به رييس دفتر خانه يا رييس دفتر ادارات و سازمانها به شرح فوق ابالغ گردد .

به مدير يا ريـيس دفتر بر طبق مقـررات آيـين نامـه   : در صورتيكه پيش آگهي مربوط به شركت باشد1تبصره  
  ابالغ ميشود .

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

گهي و روز تسليم اعتراض و تعطيالت پس از انقضاي مدت جزء مهلت مقرر محسوب : روز ابالغ پيش آ12ماده  
  نخواهد شد .

روز و در صـورتيكه  20تبصره : هر گاه در داخل كشور و در خارج از حوزه شهرداري سـكونت داشـته باشـد 
  خارج از كشور ساكن باشد دو ماه مهلت به مدت اعتراض در پيش آگهي  اضافه خواهد شد .

  نحوه ابالغ پيش آگهي  ، اخطاريه ، ابالغيه :  : پنجم فصل 

: پيش آگهي بايد با ابالغ قانوني ، طبق موارد مذكور در فصل ابالغ ، قانون آيين دادرسي مـدني بـه 13ماده  
مودي يا موديان ابالغ گردد و در پيش آگهي قيد شود كه عوارض متعلقه را ظرف مهلت معينه ( كـه حـداقل 

شد ) از تاريخ رويت پيش آگهي به حساب ( معرفي شده در پـيش آگهـي) درآمـد شـهرداري يك هفته مي با
واريز و رسيد دريافت نمايند و يا به هنگام رويت پيش آگهي ، اعتراض خود را در ذيل نسخه دوم پيش آگهي 

  مرقوم و امضاء نموده و به مأمور ابالغ تحويل نمايند .

قانون شهرداري  77رسيدگي و صدور رأي قطعي به كميسيون ماده   در اين صورت شهرداري پرونده را جهت
ارسال خواهد داشت . چنانچه ميزان عوارض مندرج در پيش آگهي مورد قبول مودي واقع شود و نسبت بـه 
عوارض تعيين شده اعتراضي نداشته باشد وليكن خواستار تقسيط عوارض متعلقه گردد در اين حالـت مـودي 

سخه دوم اعالم قبولي نمايد ، از اين لحظـه بـه بعـد عـوارض قطعـي منـوط بـه رعايـت مي بايستي در ذيل ن
دستورالعمل تقسيط خواهد بود ، شهرداري مكلف است بالفاصله پرونده مربوط را همراه با فرم اعـالن قبـولي 

  مودي براي اتخاذ تصميم در خصوص تقسيط عوارض به امور مالي  ارسال دارد .

اخطاريه ، ابالغيه با اخذ رسيد در دفتر مخصوص كه اوراق آن برگ شمار شـده و نـخ   : پيش آگهي ،1تبصره  
كشي و پلمپ سربي داشته باشد و براي هر سال يك جلد جداگانه تهيه مي شود به مأمور ابالغ تسليم و مـامور 

و نسـخه روز آنرا به رويت مخاطب رسانيده و يك نسخه آن را به وي تسـليم   3ابالغ موظف است ظرف مدت  
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دوم روُيت شده را با ذكر تاريخ و گواهي امضاء دريافت كننده پيش آگهي ، اخطاريه ، ابالغيه جهت ثبت نامه 
  در دفتر مذكور و ضبط در پرونده به دفتر شهرداري عودت دهد .

يا : هر گاه مودي مخاطب ، در محل كسب و پيشه يا سكونت خود حاضرنباشد ، آگهي و يا اخطاريه و   2تبصره  
ابالغيه به متصدي امور و يا كسانيكه در محل با وي زندگي كرده و يا همكاري مـي كننـد ابـالغ مـي شـود ، 
مشروط براينكه سن ظاهري آنان به حدي از رشد رسيده باشد كه اهميت پيش آگهي و اخطاريه و ابالغيـه را 

  تمييز دهند .

مخاطب در پيش آگهي و يا اخطاريه و يا ابالغيـه از : هرگاه اشخاص نامبرده در تبصره دو و يا مودي   3تبصره  
روُيت امتناع كنند مأمور ابالغ مكلف است پيش آگهي ، اخطاريه ، ابالغيه را با حضور يك نفر مأمور انتظامي و 
يا دونفر شاهد به محل كسب و پيشه و يا سكونت مودي الصاق و مراتب امتناع از روُيت را با ذكر مشخصـات و 

شهود قيد و به امضاء آنان برساند ، هرگاه مأمور ابالغ مأمور انتظامي باشد حضور مـأمور انتظـامي محل اقامت  
  ديگر و شهود الزامي نيست .

    عوارض وصول:  فصل ششم 

: در صورت انقضاي مهلت مندرج در پيش آگهي ( حداقل يك هفته ) و عدم اعتـراض مـودي پـيش 14ماده  
حيه مودي تلقي شده و عوارض مربوطه به مرحله قطعيت رسيده و شهرداري آگهي صادره به منزله قبول از نا

مكلف  است ظرف مدت ده روز پس از انقضاي مهلت مقرر در پيش آگهي ، ميزان بدهي قطعي شده مودي را 
روز از تـاريخ   15با صدور اخطاريه به وي ابالغ نمايد و در برگ اخطاريه متذكر گردد هر گاه ظـرف مـدت  

و تبصره هاي ذيل مـاده   28اريه نسبت به پرداخت بدهي عوارض خود اقدام ننمايد به استناد ماده  ابالغ اخط
قانون نوسازي و عمران شهري از طريق عمليات اجرايي نسبت به وصول بدهي عوارض اقدام خواهد شد   13

  در اين صورت هزينه عمليات اجرايي وصول عوارض به عهده مودي خواهد بود .

قـانون شـهرداري تعيـين گـردد ،   77صورتي كه ميزان بدهي مودي طبق رأي كميسيون مـاده    : در1تبصره  
شهرداري مكلف است ظرف  يك هفته با ابالغ رأي كميسيون مذكور به مودي ، به نامبرده ابالغ نمايـد ظـرف 

قانون  77ده روز نسبت به پرداخت بدهي و يا عوارض خود اقدام نمايد در غير اينصورت به استناد ما 15مدت  
قانون نوسازي و عمـران شـهري از طريـق عمليـات اجرايـي  13و تبصره هاي ذيل ماده  28شهرداري و ماده 

نسبت به وصول بدهي و عوارض اقدام خواهد شد هزينه عمليات اجرايي وصول عـوارض بـه عهـده مـودي 
  خواهد بود .

و موسسات دولتي كـه در صـورت عـدم  : شهرداري  درخصوص بدهي و عوارض متعلقه وزارتخانه ها2تبصره  
قانون شهرداري مكلف به   77اعتراض به پيش آگهي به مرحله قطعيت رسيده و يا براساس رأي كميسيون ماده  

پرداخت بدهي و عوارض شده اند در صورت عدم پرداخت عوارض از ناحيه آنان ، مطـابق (( قـانون نحـوه 
  موال دولتي )) عمل خواهد نمود .پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف ا

:به منظور  تشويق مو ديان و ترغيب شهروندان در پرداخت به موقع عوارضات نوسازي و عوارضـات   3تبصره  
تا سقف يكصد ميليون ريال براي پرداخت  1401به شهرداري بندر خمير اجازه داده مي شود در سال   خودرو 

ريال براي پرداخت كنندگان عوارض خودرو جـوايزي   ليونسي ميكنندگان عوارض نوسازي و نيز تا سقف  
  در نظر گرفته  و از طريق قرعه كشي به برندگان اهدا نمايد .

: در خصوص وصول عوارض خودرو چنانچـه بـيش از ميـزان درآمـد پـيش بينـي شـده در بودجـه 4تبصره  
دجه بـه عنـوان پـاداش بـه درصد وصولي مازاد بر بو  10محقق گردد شهرداري مي تواندتا ميزان    1399سال

  عواملي كه در اين امر تالش و همكاري نموده اند پرداخت نمايد.
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از جمله قـانون ماليـات بـر ارزش   : هر گونه معافيت از پرداخت عوارض باستناد قوانين جاري كشور  5تبصره  
اعتبارات استاني يا   افزوده و قانون برنامه پنجم توسعه ملغي مي باشد مگر اينكه در موارد خاص دولت از محل

  ملي نسبت به تامين اعتبار و پرداخت عوارضات متعلقه در وجه شهرداري اقدام نمايد.

: موسسات و سازمان ها و شركت ها اعم از دولتي و عمومي و خصوصي مجامع و اتحاديه هاي صنفي ، 15ماده  
قانون شـهرداري،  78د به استناد ماده مشمولين قوانين خاص ، بنگاههاي باربري و مسافربري و نظاير آن  مكلفن

صدور و تمديد و تجديد پروانه فعاليت يا بهره برداري ( كليه فعاليتها در عملكردهاي مختلف) بـا اخـذ قـبض 
  عوارض يا مفاصاحساب از موديان شهرداري اقدام نمايند .

ه طـور كلـي برگـزار كننـدگان : صاحبان سينماها ، تئاترها ، لونوپارك ها ، شهربازي ها، هتل ها و بـ1تبصره  
كنسرت و مسابقات ورزشي و استخرهاي شنا و هر گونه نمايشات كه به هر عنوان با فروش بليط برگزارميشـود ، 

 "در صورت تعلق عوارض به اينگونه اماكن و يا فعاليت آنان ، مكلفند قبل از تاريخ شروع مراسم مراتب را كتبا
يل موارد بليط و يا برگه ها و يا كارت هاي ورودي مربوط به محل مراسم به شهرداري اطالع داده و در اين قب

پس از تهيه و چاپ توسط شهرداري و دريافت هزينه چاپ و عوارض مقرره به مهر شـهرداري ( كـه از طـرف 
شهردار شهر مجاز اعالن شده باشد .) ممهور و با درج بهاي فروش دراختيار آنان گذارده ميشود و هرگاه بدون 

طالع شهرداري اقدام به چاپ بليط و فروش بليط و برگه كارت نمايند ، شـهرداري مبلـغ عـوارض براسـاس ا
قرائـن و شواهد موجود علي الراس تشخيص و طبق مقررات اين آيين نامه نسبت به وصول آن اقدام خواهد 

عوارض و هزينـه هـاي مسئـول پرداخت    "كرد . هر گاه برگزار كننــدگان چند فرد يا شخص باشند متضامنا
مربوطه خواهند بود ، اين قبيل موسسات موظفند بليط ها و برگه ها و كارت ها را از محل هـاي فـوق الـذكر 

 "پاره كرده و نصف آن را در اختيار مشتري قرار دهند ، استفاده مكرر از اين بليط ها برگه ها و كارت ها مطلقا
  انوني با آنها عمل خواهد شد .ممنوع بوده و در صورت تخلف برابر مقررات ق

: نقش مهرهايي كه برروي اوراق و اسناد شهرداري موضوع اين آيين نامه منقش مي شود ، مي بايستي 2تبصره  
  بنحو مقتضي به اطالع اشخاص ذيربط رسيده و عنداللزوم آگهي شوند .

 قـانون 50مـاده تبصـره يـك ي در اجـراماده و ) 16( شانزده) فصل و 6( شش:  اين آيين نامه كه در 16ماده  
              1622/01/2/1400ه مستند به پيشنهاد شمارشهــرداري  قانون  74ماليات بر ارزش افزوده در اجراي مفاد ماده 

قانون نوســازي و عمران شهري و قسمت اخير   28شهــرداري بندرخمير و با رعايت ماده    22/8/1400  مورخ  
تنظيم شده شوراي اسالمي شهرها  قانون  71ماده 16و  9رداري ها و صدر مفاد بند  آيين نامه مالي شه  30ماده  
   .است

  

   محمد نور ساحلي زادگان                                                                                                             

    رئيس شوراي اسالمي شهر بندرخمير                                                                                                      

  

  


