قانون شهرداری

همشسات هالی
ماده ّ 65شضْشداسی داسای تَدجِ ای است کِ پس اص تػَیة اًجوي ضْش لاتل اجشا هی تاضذ.
ماده  67ضْشداسی هکلف هٌتْی تا سٍص آخش دی هاُ تَدجِ ی سالیاًِ ی خَد سا تِ اًجوي پیطٌْاد
ًوایذ ٍ اًجوي ًیض تایذ لثل اص اسفٌذ هاُ ّش سال آى سا سسیذگی ٍ تػَیة کٌذ ٍ ّوچٌیي ضْشداسی
هَظف است تفشیغ تَدجِ ی ّش سال سا تا آخش اسدیثْطت هاُ ّش سال تؼذ تِ اًجوي تسلین ٍ اًجوي
ًیض تایذ تا آخش خشداد هاُ آى سا سسیذگی ٍ تػَیة ًوایذ.
تبصره ضْشداسی هکلف است ًسخِ ای اص تَدجِ ٍ تفشیغ تَدجِ سا حذاکثش تا  55سٍص تؼذ اص تػَیة
تِ ٍسیلِ ی فشهاًذاس تِ ٍصاست کطَس اسسال داسد.
ماده  68تَدجِ ٍ تخػیع اػتثاسات ضْشداسی تِ استثٌای هَاسد صیش کِ اص هحل دسآهذّای هستوش
ضْشداسی پشداخت خَاّذ ضذ:
 -5دُ دسغذ سْن تْذاسی.
 -2سِ دسغذ سْن آهَصش ٍ پشٍسش.
 -3چْاسدسغذ تشای هثاسصُ تا تیسَادی کِ اص طشیك کویتِ ی هلی پیکاس تا تی سَادی تِ هػشف
خَاّذ سسیذ.
 -4سِ دسغذ تشای اهَس تشتیت تذًی ٍ پیطاٌّگی.
 -5یک ٍ ًین دسغذ سْن کتاتخاًِ ی ػوَهی هَؾَع لاًَى تأسیس کتاتخاًِ ی ػوَهی دس توام
ضْشّا هػَب دی هاُ  .5344تشای تأهیي ّضیٌِ ّای ساصهاًی ٍ اداسی ضْشداسی ٍ اهَس دفاع
غیش ًظاهی،اهَس خیشیِ ٍ سایش تکالیفی کِ تِ هَجة لاًَى تِ ػْذُ ی ضْشداسی ّا هحَل
است تشاساس تمسیواتی خَاّذ تَد کِ تا تَجِ تِ احتیاجات ٍ همتؿیات هحل تِ پیطٌْاد
ضْشداسی ٍ تػَیة اًجوي ضْش سسیذُ تاضذ ٍ دس ّش غَست هیضاى اػتثاسات ػوشاًی ًثایذ اص
چْل دسغذ تَدجِ ی ساالًِ کوتش تاضذ.

تبصره  1هػشف اػتثاساتی کِ تِ تػَیة اًجوي ضْش هی سسذ تایذ هٌحػشا" دس حَصُ ّواى ضْشداسی
ٍ تا ًظاست اًجوي ضْش تاضذ.
تبصره  2دس ضْشّائی کِ هَسسات خیشیِ داسای تأسیسات دسهاًی هی تاضٌذ اًجوي تْذاسی ٍ دس
غَست ًثَدى آى اًجوي ضْش تا هَافمت تْذاسی هی تَاًذ اص هحل ّضیٌِ ّای دسهاًی دُ دسغذ سْن
تْذاسی هزکَس دس تٌذ  5ایي هادُ هثلغ هتٌاسثی دس اختیاس هَسسات هضتَس تگزاسد.
تبصره  3اص تاسیخ تػَیة ایي لاًَى اًجوي ضْشّائی کِ دسآهذ ضْشداسی ّش یک اص آًْا اص یک
هیلیَى سیال تِ تاالست هَظفٌذ تشای ساختواى دتستاى ػَاسؼ خاغی ٍؾغ کٌٌذ ٍ طثك لاًَى
ًظاست دس هػشف سْویِ ی فشٌّگ اص دسآهذ ضْشداسی ّا هػَب خشداد  5334تَسط کویسیَى
ًاظش تش سْن فشٌّگ تِ هػشف تشساًٌذ.
ماده  71ضْشداسی هکلف است ّش ضص هاُ یکثاس هٌتْی تا پاًضدّن هاُ تؼذ غَست جاهؼی اص دسآهذ
ٍ ّضیٌِ ی ضْشداسی سا کِ تِ تػَیة اًجوي ضْش سسیذُ تشای اطالع ػوَم هٌتطش ٍ سِ ًسخِ اص آى
سا تِ ٍصاست کطَس اسسال ًوایذ ٍ ّوچٌیي ضْشداس هکلف است ّش  6هاُ یکذفؼِ آهاس کلیِ ی ػولیات
اًجام ضذُ اص لثیل خیاتاى ساصی ٍ ساختواى ػواسات ٍ سایش اهَس اجتواػی ٍ تْذاضتی ٍ اهثال آى سا
تشای اطالع ػوَم هٌتطش ًوَدُ ًسخِ ای اص آى سا تِ ٍصاست کطَس تفشستذ.
ماده  73کلیِ ػَاسؼ ٍ دسآهذ ّش ضْشداسی هٌحػشا" تِ هػشف ّواى ضْش خَاّذ سسیذ ٍ دس
ًماطی کِ تِ هَجة تثػشُ ی  2هادُ  5ایي لاًَى جوؼا" یک ضْشداسی تطکیل هی ضَد تمسین
ّضیٌِ تِ ًسثت دسآهذ ّش یک اص هحل ّا هی تاضذ.
ماده  74ضْشداسی تا تػَیة اًجوي ضْش آئیي ًاهِ اجشائی ٍغَل ػَاسؼ ضْشداسی ٍ آب تْا ٍ
اهثال آى سا تذٍیي ٍ تٌظین هی ًوایذ.
تبصره دفاتش اسٌاد سسوی هکلفٌذ لثل اص اًجام هؼاهلِ اص ضْشداسی کتثا" هفاغاحساب ًسثت تِ
ػَاسؼ هلک هَسد هؼاهلِ خَاستاس ضًَذ ٍ ضْشداسی هَظف است ظشف هذت دُ سٍص پس اص ٍغَل
ًاهِ ی دفتش خاًِ ی اسٌاد سسوی هفاغاحساب سا اسسال یا هیضاى تذّی هلک سا تِ دفتشخاًِ اػالم
داسد.
هالک هلضم است ػَاسؼ تؼییي ضذُ اص طشف ضْشداسی سا تشای اهکاى اًجام هؼاهلِ تِ تاًک پشداخت
ًوایذ ٍ اگش هالک تِ تطخیع ضْشداسی اػتشاؼ داضتِ تاضذ هثلغ تؼییي ضذُ اص طشف ضْشداسی سا

دس غٌذٍق ثثت تِ ٍدیؼِ خَاّذ گزضت ٍ سسیذ ثثت تِ هٌضلِ ی هفاغا حساب تلمی ٍ هؼاهلِ اًجام
خَاّذ ضذ.
غٌذٍق ثثت هکلف است غَستی تا لیذ هطخػات کاهل تَدیغ کٌٌذگاى ػَاسؼ ٍ هلک هَسد هؼاهلِ
سا تالفاغلِ تؼذ اص تَدیغ تِ ضْشداسی اسسال داسد ٍ تِ هحؽ اػالم ضْشداسی هستٌذ تِ سأی
کویسیَى سفغ اختالف یا هشاجغ تَافك ٍ یا اًػشاف کتثی هالک اص اػتشاؼ هثلغ تَدیغ ضذُ سا تِ ًام
ّش هَدی تفکیکا" تِ حساب تاًکی ضْشداسی پشداخت کٌذ ٍ ّشگاُ کویسیَى سفغ اختالف یا هشاجغ
تَافك اػتشاؼ هالک سا کال" یا تؼؿا" ٍاسد تطخیع تذّذ غٌذٍق ثثت توام یا لسوتی اص ٍجِ تَدیغ
ضذُ سا تش حسة هَسد تِ هالک هستشد هی داسد.
ماده  75ػَاسؼ ٍ دسآهذ ضْشاسی تِ ٍسیلِ ی هأهَسیي هخػَغی کِ اص طشف ضْشداسی تِ ًام هأهَس
ٍغَل تؼییي هی ضًَذ دسیافت خَاّذ ضذ ٍ هأهَسیي ٍغَل تایذ طثك همشسات اهَس هالی تؿویي
کافی تسپاسًذ.
ماده  77سفغ ّش گًَِ اختالف تیي هَدی ٍ ضْشداسی دس هَسد ػَاسؼ ٍ تْای خذهات اسائِ ضذُ
تَسط ضْشداسی ٍ ساصهاى ّای ٍاتستِ تِ آى کویسیًَی هشکة اص ًوایٌذگاى ٍصاست کطَس ٍ
دادگستشی ٍ اًجوي ضْش اسجاع هی ضَد ٍ تػوین کویسیَى هضتَس لطؼی است .تذّی ّائی کِ طثك
تػوین ایي کویسیَى تطخیع ضَد طثك همشسات اسٌاد الصم االجشاء تِ ٍسیلِ ی اداسُ ثثت لاتل
ٍغَل هی تاضذ اجشای ثثت هکلف است تش طثك تػوین کویسیَى هضتَس تِ غذٍس اجشائیِ ٍ ٍغَل
طلة ضْشداسی هثادست ًوایذ دس ًماطی کِ ساصهاى لؿائی ًثاضذ سئیس دادگستشی ضْشستاى یک
ًفش سا تِ ًوایٌذگی دادگستشی تؼییي هی ًوایذ ٍ دس غیاب اًجوي ضْش اًتخاب ًوایٌذُ ی اًجوي اص
طشف ضَسای ضْشستاى تِ ػول خَاّذ آهذ.
ماده  78ػَاسؾی کِ تَام تا هالیات ّای دٍلتی اخز هی ضَد تِ ٍسیلِ ی داسائی ٍغَل ٍ ّوچٌیي
ػَاسؼ کاالّائی کِ تایذ ضشکت ّا ٍ هَسسات تپشداصًذ تِ تشتیثی کِ ضْشداسی همشس هی داسد تِ
ٍ سیلِ ی ّواى هَسسات دسیافت هی گشدد ٍ .کلیِ ی ٍجَّی کِ جوغ آٍسی هی ضَد تایذ دس غَست
ٍجَد تاًک دس تاًک هتوشکض ٍ دس غَست ًثَدى تاًک دس ضْش یا دس هحل ًضدیک تِ آى ضْشداسی تا
ًظاست اًجوي دس ضْشداسی هتوشکض ضَد.
تبصره  1اداسُ داسائی هَظف است ّش  55سٍص یکثاس غَست دسآهذ ضْشداسی سا کِ تِ تاًک یا غٌذٍق
ضْشداسی تَدیغ کشدُ تِ ضْشداسی اسسال داسد.

تبصره ٍ 2جَّی کِ تِ ًام سپشدُ یا اهاًت تِ ضْشداسی دادُ هی ضَد تایذ دس حساب هخػَظ
ًگْذاسی ضَد ٍ ضْشداسی تِ ّیچ ػٌَاى حك ًذاسد دس ٍجَُ سپشدُ یا اهاًات دخل ٍ تػشفی ًوایذ.
ٍلی پس اص دُ سال اص تاسیخ استماق هطالثِ دس غَست ػذم هطالثِ ی ریٌفغ ضْشداسی هی تَاًذ ٍجَُ
هطالثِ ًطذُ سا تِ دسآهذ ػوَهی خَد هٌظَس ًوایذ.
ضْشداسی تایذ ّش سال اػتثاس هتٌاسثی دس تَدجِ ی خَد تشای پشداخت ایي لثیل سپشدُ ّا هٌظَس
ًوایذ تا دس غَست هشاجؼِ ی ریٌفغ یا لائن همام لاًًَی اٍ ٍ احشاص استحماق اص اػتثاس هضتَس پشداخت
ضَدّ.شگاُ ایي اػتثاس کافی ًثاضذ ضْشداسی هکلف است ایي لثیل ٍجَُ سا اص دسآهذ جاسی خَد
تپشداصد.
ماده  79کلیِ ی پشداخت ّای ضْشداسی دس حذٍد تَدجِ ی هػَب تا اسٌاد هثثت ٍ تا سػایت
همشسات آئیي ًاهِ ی هالی تِ ػول خَاّذ آهذ ایي اسٌاد تایذ تِ اهؿای سئیس حساتذاسی ٍ ضْشداس کِ
ریحساب خَاٌّذ تَد یا لائن همام آًاى کِ هَسد لثَل اًجوي تاضذ تشسذ.
ضْشداس هَظف است هٌتْی تا پاًضدّن ّش هاُ حساب دسآهذ ٍ ّضیٌِ ی هاُ لثل ضْشداسی سا تِ
اًجوي ضْش تسلین کٌذ .
دس ًماطی کِ تا کٌَى ضْشداسی تطکیل ًطذُ ٍ طثك همشسات ایي لاًَى تایذ تطکیل ضَد ّضیٌِ ی
اًتخاتات اًجوي ضْش اص ٍجَُ هَؾَع هادُ  22ایي لاًَى تِ طَس ٍام پشداخت ٍ پس اص تطکیل
ضْشداسی ٍام هضتَس جضء دیَى دس تَدجِ ی ضْشداسی هٌظَس ٍ هستشد خَاّذ ضذ.
تبصره اػتثاسات هػَب تشای تٌگاُ ّای خیشیِ صیش ًظش ّیأت هذیشُ ی ّش تٌگاُ تِ هػشف خَاّذ
سسیذ ٍ ّیأت هذیشُ طثك همشسات تاصسگاًی تا ًظاست اًجوي ٍظایف هحَلِ سا اًجام خَاّذ داد.

