بررسی موارد مرتبط با شهرداری ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید
( مصوب سال )0011
و مقایسه با قانون قدیم (مصوب سال )0831

بخش اول:

مفاد قانونی مرتبط با سهم شهرداریها و دهیاریهای از قانون مالیات برارزش افزوده
مصوب0011ومقایسه آن با قانون مصوب 0831

قانون مصوب 0011

موضوع

کاال و خدمات

قانون مصوب 0831

موضوع ماده( )5این قانون ،به استثنای کاالهای خاص که نرخ آنها

ماده -01نرخ مالیات بررارش ازردوده ،مطابق قوانین قبلی ،سهم شهرداری سه نهم بوده
که مطابق ماده ()83قانون اخیرر بره اهرارنهم
یک ونیم درصد ( )%1/5می باشد.

در ماده( )62این قانون تصریح شده ،نه درصد ( )%9می باشد.

(این نرخ در قوانین برنامه 5ساله و بودجه ازدایش یازته است.

ماده-1نرخ مالیات و عوارض کاالها و خدمات مطابق با ماخذ
مالیات و عوارض عام

شرح

کل کشور به  %9رسیده است)
ماده -61نرخ مالیات و عوارض کاالهای نفتی،زلدات گرانبها ماااده -01نرررخ مالیررات بررر ارش

با توجه به ماده( )83قانون،معادل اهارنهم اش کل
مبالغ وصولی سهم شهرداری ها و دهیاری ها می

،سیگار،نوشابه و سایر کاالهای آسیب رسان به سالمت به شرح شیر ازدوده،یک ونیم درصد()%1/5می باشد.
تبصره -نرخ مالیرات برر ارش ازردوده باشد.
تعیین می شود:
کاالهای خاص به شرخ شیرر تعیرین مری به عبارتی سهم شهرداری اش ()%13عوارض بندین
الف:کاالهای نفتی

مالیات و

کاالهای نفتی

عوارض

به حدود()%18/5ازدایش یازته است.

-1انواع بندین و سوخت هواپیما سی درصد()%83

گردد:

-6نفت گاش،نفت سفید،نفت کوره،گاش طبیعی و گاش مایع پاندده

 -6انواع بندین و سوخت هواپیما ،بیست

درصد()%15

درصد()%63
ماده -83نررخ عروارض شرهرداریها و

کاالهای

دهیاریهررا در رابطرره بررا کرراال و خرردمات

خاص

مشمول این قانون،عالوه بر نررخ مالیرات
موضوع ماده()12این قانون به شرح شیرر
تعیین می گردد:
ج -انواع بنردین و سروخت هواپیمرا،ده
درصد()%13
د--نفت سفید و نفت گاش ،ده درصد()%13
و نفت کوره پنج درصد()%5
طال و جواهر و
پالتین

ماده-61بند(ب) -طال ،جواهر و پالتین

زقط اجرت ساخت،حق العمل و سرود زروشرنده

 -1اصل طال،جواهر و پالتین به کار رزته در مصنوعات ساخته شده

طال و جواهر مشمول مالیات و عوارض با نرخ نره

اش زلدات مدبور ،معاف اش مالیات و عوارض می باشد.
 -6اجرت ساخت ،حق العمل و سود زروشنده کاالهای موضوع ایرن
بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد ( )%9می باشد.

ندارد

درصد( )%9می باشد.

موضوع

نوشابه های قندی

قانون مصوب 0011

شرح

قانون مصوب 0831

ماده -61بند(پ) -نوشابه های قندی گاشدار و بدون گاش و سایر کاالهای آسیب

در خصوص نوشابه های قندی مشمول

رسان به سالمت

ماده( )12و مالیات()%9بوده است و در

نوشابه های قندی گاشدار و بدون گاش و سایر کاالهای آسیب رسان به سالمت (به

ندارد

حال حاضر تولید نوشابه داخلی
()%12و خارجی()%82می باشد که

استثنای کاالهای موضوع بند((ت))این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با
نرخ شاندده درصد()%12و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ شاندده

سهم شهرداری به ترتیب()%7و()%12

درصد( )%12و واردات آنها مشمول مالیات و نرخ سی و شش درصد ( )%82می

ازدایش یازته است.

باشند.
ماده -61بند (ت) -انواع سیگار و محصوالت دخانی

ماده-01نرخ مالیات برر ارش ازردوده ،یرک ونریم درصرد( )%1/5مری سیگار و مواد دخانی مشرمول تبصرره
ذیل ماده( )12و مالیات( )%16بوده کره
باشد.

شود،اهل درصد()%03

ماده -83نررخ عروارض شرهرداریها و دهیاریهرا در رابطره برا وارداتی به()%165ازدایش یازته اسرت
کرراال و خرردمات مشررمول ایررن قررانون ،بشرررح شیررر تعیررین که در اینجا نید سهم شهرداری مطابق

انواع سیگار و محصوالت دخانی به شرح شیر مشمول مالیات و عوارض می شوند:
تبصره -نرخ مالیات برر ارش ازردوده کاالهرای خراص بره شررح شیرر در قررانون جدیررد اش حررداقل ()%65
 -1سیگار،توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی،بیست و پنج درصد()%65
شروع و پس اش 7سال ،تولیرد سریگار
 -6سیگار،توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که زهرست آن هر تعیین می گردد:
تولیررد داخررل برره ()%55و سرریگار
سالتوسط وشارت صنعت،معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیات وشیر ابالغ می -1انواع سیگار و محصوالت دخانی ،دواشده درصد()%16
سیگار و دخانیات

-8سیگار،تو تون پیپ و تنباکوی وارداتی،شصت و پنج درصد()%25
-0توتون خام وارداتی ده درصد()%13

می گردد:

با ماده( )%83اهرارنهم اش کرل مبرالغ

-5توتون زرآوری شده وارداتی(خرمن توتون)سی و پنج درصد()%85

ب -انواع سیگار و محصوالت دخانی ،سه درصد()%8

وصولی خواهد بود.

تبصره-0نرخهای تعیین شده اش سال دوم اجرای قانون هرسال پنج واحد
درصدازدایش می یابد تا شمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصوالت
دخانی،توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد( ،)%55برای
تولیدات داخل با نشان بین المللی به نودوپنج درصد( )%95و برای انواع سیگار و
محصوالت دخانی،توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج
درصد( )%165برسد.
واحدی های
تولیدی
آالینده

عوارض سبز

ماده -61واحدهای تولیدی،صنعتی،معدنی و خدماتی آالینرده کره بره تشرسیز سراشمان

ماده-83تبصره-0واحردهای تولیردی آالینرده محریط شیسرت کره

عوارض و جریمه های آالیندگی بررای هرر

حفاظت محیط شیست ،حدود مجاش و استاندارهای شیسرت محیطری را رعایرت نمری کننرد،در

اسررتانداردها و ضرروابط حفاظررت اش محرریط شیسررت را رعایررت نمرری

شهرسررتان برره نسرربت جمعیررت بررین

صورتی که در مهلت شمانی که توسط ساشمان مدبور برای

نمایند ،طبق تشرسیز و اعرالم سراشمان حفاظرت محریط شیسرت (ترا

شهرداری ها ،دهیارها و زرمانرداری هرای

آنها تعیین می شود،نسبت به رزع آالیندگی خود اقدام ننمایند ،بر اساس معیارهرایی پررانددهم اسررفند مرراه هرسررال برررای اجرررا) در سررال بعررد) ،همچنررین (سهم روستاهای زاقد دهیاری و منراطق
نظیر شدت،مدت ،نوع و مکان آالیندگی با نرخهای نیم درصد( ،)./5%یک درصرد( )1%پاالیشررگاههای نفررت و واحرردهای پتروشرریمی ،عررالوه بررر مالیررات و عشایری)همان شهرسرتان توشیرع مری
و یک ونیم درصد(،)%1/5به ماخذ زرو کاال یا خدمات ،مشمول عوارض سبد

عوارض متعلق موضوع این قانون،مشمول پرداخت یک

گردد.

قانون مصوب 0011

موضوع

قانون مصوب 0831

می شوند این حکم در مورد کلیه واحدهای آالینده ،اعم اش

درصررد()%1اش قیمررت زرررو

واحدهای معاف و غیرمعاف ،صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق

آالینرردگی مرری باشررند.حکم مرراده()17ایررن قررانون و

آشاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.

تبصررره هررای آن برره عرروارض آالینرردگی موضرروع ایررن

شرح

برره عنرروان عرروارض

ماده قابل تسری نمی باشد.
عوارض موضوع این تبصره در داخرل حرریم شرهرها بره
حساب شرهرداری محرل اسرتقرار واحرد تولیردی و در
خررارج اش حررریم شررهرها برره حسرراب تمرکررد وجرروه
موضروع تبصرره()6مراده( )89واریرد مری شرود ،ترابین
دهیاریهای همان شهرستان توشیع گردد.

ماده-63شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتور ماده -08ج -شماره گذاری انواع خودردهای سواری با توجه بره مراده 83قرانون،
سیکلت ،بر اساس رتبه انرژی آنها ،که به تایید ساشمان ملی و وانت دو کابین اعم اش تولید داخل و یا وارداتی بره معادل یک نهم اش کرل مبرالغ
استاندارد ایران رسیده است،طبق نرخ های مندرج در جدول شیر استثنا) خودروهای سواری عمومی درون شهری یرا وصررررولی سررررهم وشارت
مشمول مالیات و عوارض سبد می باشد.ماخذ مالیات و عوارض
موضوع این ماده،قیمت زرو
مجموع ارش
است.

کارخانه در مورد تولیدات داخلی و

برون شهری حسب مرورد سره درصرد ()%8قیمرت بهداشررت و برراقی مانده،برره
زرو کارخانه و یا مجموع ارش گمرکری و حقروق نسبت مساوی سرهم درآمرد

گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی ورودی آنها ((دو درصد( )%6مالیات و یک درصد( )%1عمرررومی کشرررور و سرررهم
شررهرداری هررا و دهیاریهررا
عوارض))
می باشد.

وسایل نقلیه

عرروارض شررماره گررذاری در
مالیات و عوارض

قررانون قرردیم )%1(،سررهم

شماره گذاری

شهرداریها بوده که ایرن رقرم
بررا توجرره برره جرردول ذیررل
مرراده()63قررانون جدیررد اش
صررفر تررا( )%9متغیررر مرری
باشد.

قانون مصوب 0011

موضوع

شرح

قانون مصوب 0831
جدول ماده63

شرح

سواری و وانت دو کابین

رتبه

وارداتی

تولید داخل

(ارقام جدول ذیل به درصد می باشد).

وانت تک کابین،خودروی سواری با شماره گذاری عمومی
تولید داخل

وارداتی

خودروهای سنگین
تولید داخل

موتورسیکلت

وارداتی

تولید د اخل

وارداتی
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ماده-62عوارض ساالنه کلیه وسائط نقلیه اعم اش خودروهای ماده -08مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح
سبک وسنگین و موتور سیکلت ها به شرح ذیل تعیین می شود:

عروارض و جریمره هرای موضروع بنرردهای
((الف)) و ((ب)) مراده( )69مطرابق مراده01

شیر تعین می گردد:

الف -وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک در هدار قیمت ب -عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت قانون جدید مستقیما به حساب شهرداری
زرو کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک ونیم در هدار دو کابین اعم اش تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد ها و یا دهیاریهای محل سکونت مالا
مجموع ارش

گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالیانه

عوارض سالیانه و

می شوند .ماخذ محاسبه عوارض موضوع این بند ماخذ مذکور

آالیندگی

در تبصره ()1ماده()63این قانون است.
ب -وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس اش تولید با
ماخذ مذکور در تبصره ()1ماده()63این قانون و معادل یک
بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض
ساالنه آالیندگی وسائط نقلیه عالوه بر عوارض موضوع
بند((الف)) این ماده می شوند.پس اش سال دهم تولید،هرسال به
میدان ده درصد

معادل یک در هدار قیمت زرو
یک درهدار مجموع ارش

کارخانه(داخلی) و یا که هنگام صدور پالک انتظاامی ببات

گمرکی و حقوق ورودی شده است ،واریز می گردد.

آنها.
(این رقم اش سال  1839به بعد ،مطابق با بودجه
سنواتی به  1/5در هدار ازدایش یازته است).

موضوع

قانون مصوب 0011

شرح

قانون مصوب 0831

( )%13به نرخ پایه عوارض آالیندگی وسائط نقلیه مذکور اضازه می تبصره ذیل ماده -08عوارض موضروع عالوه برآن عوارض ساالنه
شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه ازدایش یابد .وسائط نقلیه ای که بند(ب) این ماده در مورد خودروهرای انواع وانت تک کابین و موتور
نرخ عوارض ساالنه آالیندگی آنها در جدول ذیل ماده()63صفر می با عمرر بریش اش ده سرال(به اسرتثنا) سیکلت نید اش این پس قابل
باشد ،تا سپری شدن پنج سال اش تولید ،اش پرداخت عوارض ساالنه خودروهای گراش سروش)به اشا) سرپری محاسبه و وصول است.
آالیندگی معاف می باشند و پس اش آن ،وسائط نقلیه سنگین با شدن هر سال(تا مردت ده سرال) بره
نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف( )Dجدول میدان ساالنه ده درصد( )%13و حداکثر
ماده( )63و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخهای تا صد دردصد( )%133عوارض موضروع
مندرج در ردیف( )Cجدول مذکور مشمول عوارض ساالنه آالیندگی بند مدبور این ماده ازدایش می یابد.
می باشد .در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می
شود،ماخذ محاسبه توسط ساشمان و متناسب با آخرین سال تولید
یا واردات تعیین می شود .زهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه
با پالک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض ساالنه
آالیندگی می شوند،حداکثر تا پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد
ساشمان حفاظت محیط شیست و تصویب هیات وشیران برای اجرا)
در سال بعد تعیین می شوند.
تکلیف وزارت کشور

ماده  -62تبصره  -0وشارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه

ندارد

وشارت کشور مکلف به ایجراد

الکترونیک متمرکد عوارض ساالنه وسائط نقلیه  ،امکان

سرامانه الکترونیرک متمرکرد

پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع

عوارض ساالنه وسرائط نقلیره

بند های ((الف )) و ((ب )) این ماده را برای مالکان و استعالم
برخط میدان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را
برای نیروی انتظامی و دزاتر اسناد رسمی زراهم کند .

می باشد.

موضوع

قانون مصوب 0831

قانون مصوب 0011

شرح

ماده  -62تبصره  -6پرداخت عوارض موضوع بندهای (( الف )) و ماده  -06تبصره  -0دزاتر اسناد رسمی مکلفند قبل اش تعجیل در پرداخت عوارض
((ب )) این ماده بر عهده مالک است  .مالکان وسائط نقلیه مکلفند تنظیم هر نوع سند بیع قطعی  ،صلح  ،هبه و وکالت برای سالیانه خودرو موجب
عوارض مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند  .زرو انواع خودرو مشمول مالیات  ،رسید و یا گواهی تسفیف ( )%63درصدی می
انانجه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس اش سال تولید تغییر نماید  ،پرداخت عوارض تا پایان سال قبل اش تنظیم سند  ،گرددکه در قانون قبلی
پرداخت عوارض ساالنه و عوارض ساالنه آالیندگی موضوع این ماده موضوع بند (ب) ماده ( )08این قانون و همچنین رسید مقرر نگردیده بود .
پرداخت مالیات نقل و انتقال  ،موضوع این ماده را طبق جریمه دیرکرد پرداخت
اش سال انتقال بر عهده مالک جدید است .
تبصره  -8وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند  ،در سال اسقاط  ،جداول تنظیمی که توسط ساشمان امور مالیاتی کشور عوارض در قانون قبلی
اعالم می شود  ،اش معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی ماهانه ( )%6بوده است اما
مشمول عوارض بند ((ب )) موضوع این ماده نمی شوند .
بر اساس قانون جدید

جایزه خوش
حسابی و جریمه
تاخیر

تبصره  -0کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد اش الشم االجرا) شدن این موارد شیر را درج نمایند :
الف  :شماره زیش بانکی  ،تاریخ پرداخت  ،مبلغ و نام عالوه بر جریمه ()%6
قانون شماره گذاری شده باشند نید مشمول عوارض موضوع این ماده
ماهانه  ،در بدو تاخیر نید
بانک دریازت کننده مالیات
می شوند .
ب :شماره زیش بانکی  ،تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک مستوجی ( )%13جریمه
تبصره  -1پرداخت عوارض موضوع بندهای ((الف )) و ((ب )) این
دریازت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت شده است .
ماده هر سال  ،حداکثر تا پایان همان سال  ،موجب برخورداری اش
عوارض
تسفیف به میدان بیست درصد ( ) %63است .
ج  :مشسصات خودرو شامل نوع  ،سیستم  ،تیپ  ،شماره
تبصره  -1پرداخت عوارض مذکور پس اش موعد مقرر مشمول جریمه
شاسی  ،شماره موتور و مدل
غیر قابل بسشودگی معادل ده درصد (  ) %13عوارض ساالنه است و
د :نام متعاملین  ،کد پستی و شماره ملی و یا شماره
در صورت تاخیر بیش اش یک ماه  ،عالوه بر جریمه مذکور مشمول
اقتصادی متعاملین
جریمه ای معادل دو درصد ( )%6عوارض ساالنه به اشای هر ماه نسبت
دزاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که زهرست کامل
به مدت تاخیر است .
نقل و انتقاالت انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانددهم
ماه بعد طبق زرم یا روشی که توسط ساشمان امور مالیاتی
کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط
ارسال نمایند .
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شرح
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ماده  -86اشساصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسازر ماده  -08مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح شیر عوارض صدور بلیط به
و زرو

بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه شمینی ( به استثنای تعیین می گردد:

حساب شهرداری شهر

ریلی ) و دریایی می کنند  ،مکلفند پنج درصد ()%5بهای بلیط را با الف :حمل و نقل برون شهری مسازر در داخل کشور با مبدا سفر وارید خواهد شد
درج در بلیط و یا قرارداد(صورتحساب )  ،حسب مورد  ،به عنوان وسایل شمینی ( به استثنا) ریلی )  ،دریایی و هوایی پنج .
عوارض حمل و نقل برون
شهری

عوارض شهرداری اش مسازران اخد و هر ماه حداکثر تا پانددهم ماه درصد ( )%5بها) بلیط ( به عنوان عوارض ) .
بعد به حساب شهرداری مبدا سفر وارید نمایند  .وارید عوارض مذکور

ارش

بعد اش موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میدان دو درصد ( )%6به

هوایی مشمول ماده ()7

اشای هر ماه تاخیر خواهد بود  .اختالف و استنکاف اش پرداخت

شده و مطابق ماده ()83

عوارض موضوع این ماده مشمول ماده ( )77قانون شهرداری مصوب

به میدان اهار نهم به

 1880/0/11با اصالحات و الحاقات بعدی خواهد بود  .آرا) صادره در

شهرداریها تعلق می گیرد

این خصوص  ،قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است

.

براساس

قانون

جدید

ازدوده عوارض بلیط

ماده  -83مالیات و عوارض موضوع مواد ()62( ، )7و ( )63این ماده  -83نرخ عوارض شهرداریها و دهیاری ها در رابطه با توجه به ماده ()83
قانون و جریمه های مربوط به آنها پس اش کسر کسورات قانونی  ،به به کاال و خدمات مشمول این قانون  ،عالوه بر نرخ مالیات قانون ارش ازدوده جدید
موضوع ماده ( )12این قانون به شرح شیر تعیین می گردد ، :معادل یک نهم اش کل
ترتیب شیر توشیع می شود :

تسهیم

بین وزارت

وصولی

بهداشت ،دولت و

ها

تمرکز وجوه

-1یک نهم اش مالیات ها و عوارض وصولی ماده ( )7و بند های ((الف الف  :کلیه کاال ها و خدمات مشمول نرخ ماده ( )12این مبالغ وصولی سهم وشارت
بهداشت و باقیمانده  ،به
)) و ((ب)) ماده ( )62این قانون به عنوان مالیات سالمت به وشارت قانون  ،یک و نیم درصد ()%1/5
( این نرخ در قوانین بودجه و برنامه  5ساله به سه درصد نسبت مساوی سهم درآمد
بهداشت  ،درمان و آموش پدشکی اختصاص می یابد .
-6باقی مانده  ،به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم ( )%8رسیده است ).
شهرداری ها و دهیاری ها می باشد  .سهم درآمد عمومی به عنوان
مالیات به حساب خدانه داری کل کشور وارید می شود  .سهم
شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب
تمرکدوجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکد وجوه
وشارت کشور وارید می شود .

عمومی کشور و سهم
شهرداری ها و دهیاری ها
می باشد (( )%0دولت و
( )%0شهرداریها و
دهیاریها)
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ماده  -82مودیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق الف :نود درصد ( )%93اش

دهیاری و مناطق عشایری  ،براساس ترتیبات ذیل به حساب موضوع ماده ( )83این قانون را به حسابهای رابطی که بنا

عوارض و جریمه های مربوط به

تمرکد وجوه وشارت کشور و حساب تمرکد وجوه اداره کل امور به درخواست ساشمان امور مالیاتی کشور و توسط خدانه ماده ( )7وبندهای ((ب )) و
مالیاتی استان ذی ربط ندد خدانه داری کل کشور برای توشیع داری کل کشور ازتتاح می گرددو اش طریق ساشمان امور ((پ)) ماده ( )62این قانون پس
بین شهرداری ها و دهیاری ها وارید می شود:

مالیاتی کشور اعالم می گردد ،وارید نمایند  .ساشمان امور

اش وارید به حساب تمرکد وجوه

الف  :نود درصد ( )%93اش عوارض و جریمه های مربوط به ماده مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا اداره کل امور مالیاتی استان
( )7و بند های ((ب)) و ((پ)) ماده ( )62این قانون پس اش وارید پانددهم ماه بعد به ترتیب شیر به حساب شهرداری محل و براساس شاخص جمعیت میان
به حساب تمرکد وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس یا تمرکد وجوه حسب مورد وارید نماید:
شاخص جمعیت میان شهرداری ها  ،دهیاری ها  ،اداره امور الف ) عوارض وصولی بند (الف ) ماده ( )83در مورد اداره امور عشایر هر شهرستان
عشایر هر شهرستان ( سهم مناطق عشایری) و زرمانداری های مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل ودر توشیع می شود  .ده درصد
شهرداری ها  ،دهیاری ها ،

سهم شهرداریها ،
تسهیم

دهیاریها ،

وصولی

روستاهای فاقد

ها

دهیاری و
مناطق عشایری

همان استان (سهم روستاهای زاقد دهیاری ) توشیع و ده درصد مورد مودیان خارج اش حریم شهرها به حساب تمرکد وجوه ( )%13مابقی به حساب تمرکد
( )%13مابقی به حساب تمرکد وجوه وشارت کشور وارید تا به وشارت کشور به منظور توشیع بین دهیاری های همان وجوه وارید تا شاخز های
موجب آیین نامه ای که بر اساس شاخز های توسعه نیازتگی شهرستان براساس شاخز جمعیت و میدان کمتر توسعه توسعه نیازتگی توشیع گردد.
توضیح  :نسبت ( )%73شهرها و
سه ماه پس اش الشم االجرا) شدن این قانون توسط ساشمان یازتگی

برنامه و بودجه کشور و وشارت کشور تهیه می شود و به تصویب ب) عوارض وصولی بندهای (ب) (،ج) و (د) ماده ( )83به ( )%83روستاهای استان که در
قانون برنامه ششم توسعه
هیات وشیران می رسد بین شهرداری ها  ،دهیاری ها  ،اداره امور حساب تمرکد وجوه به نام وشارت کشور .
عشایر شهرستان ( سهم مناطق عشایری ) و روستاهای زاقد تبصره  -6حساب تمرکد وجوه قید شده در این ماده تصویب شده و به ضرر
شهرداری تهران بوده  ،حذف و

توسط خدانه داری کل کشور به نام وشارت کشور ازتتاح
دهیاری ( به حساب زرمانداری ها ) توشیع گردد.
ب  :عوارض و جریمه های مربوط به بند های ((الف )) و (( ت )) می شود و وجوه واریدی به حساب مدبور ( به استثنا) شاخز عادالنه سرانه جمعیتی
ماده ( )62و ماده ( )63این قانون به حساب تمرکد وجوه وشارت نحوه توشیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف ) این ماده جایگدین گردید .
کشور وارید می شود تا براساس شاخز جمعیت میان شهرداری و تبصره ( )1ماده ( )83این قانون ) به نسبت بیست ب :کل عوارض و جریمه های
ها  ،دهیاری ها  ،روستاهای زاقد دهیاری و مناطق عشایری درصد ( )%63کالن شهرها (شهرهای باالی یک میلیون نفر
توشیع گردد.

مربوط به بند های ((الف )) و

جمعیت ) براساس شاخز جمعیت  ،شصت درصد ((( )%23ت )) ماده ( )62و ماده ()63
سایر شهرها براساس شاخز کمتر توسعه یازتگی و این قانون براساس شاخص
جمعیت و بیست درصد ()%63دهیاری ها براساس شاخز

جمعیت میان شهرداریها ،

موضوع

قانون مصوب 0831

شرح

قانون مصوب 0011

جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل اش نمایندگان معاونت برنامه ریدی

دهیاری ها  ،روستاهای زاقد دهیاری و

و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وشارت امور اقتصادی و دارایی و مناطق عشایری توشیع گردد.
وشارت کشور ویک نفر ناظر به انتساب کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح  :نسبت ( )%73شهرها و ()%83

سهم شهرداریها ،
تسهیم
وصولی ها

دهیاریها ،

شورای اسالمی مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وشارت

روستاهای استان که در قانون برنامه

امور اقتصادی و دارایی  ،وشارت کشور و شورای عالی استان ها به

ششم توسعه تصویب شده و به ضرر

تصویب هیات وشیران می رسد توشیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها

شهرداری تهران بوده  ،حذف و شاخز

هدینه می شود .هرگونه برداشت اش حساب تمرکد وجوه به جد پرداخت

عادالنه سرانه جمعیتی جایگدین گردید

به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده ( ، )87تبصره های .

روستاهای فاقد

()6و ( )8ماده ()83این قانون و تبصره ( )1این ماده ممنوع می باشد

دهیاری و مناطق

.وشارت کشور موظف است  ،گدار عملکرد وجوه دریازتی را هر سه ماه

عشایری

یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی ارائه نماید .
(( مطابق جد) ( )6اش بند ( )6ماده ششم قانون برنامه ( )5ساله ششم ،
سهم کالنشهرها ( )%16سایر شهرها ( )%58و روستاها و مناطق عشایری
( )%85شده است )).

عوارض سبز
(آالیندگی )

ماده  -01عوارض و جریمه های آالیندگی موضوع ماده ( )67این قانون ماده  -83تبصره  -0واحدهای تولیدی آالینده محیط شیست که

عوارض و جریمه های آالیندگی برای

پس اش وارید به حساب تمرکد وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر

استانداردها و ضوابط حفاظت اش محیط شیست را رعایت نمی نمایند  ،هر شهرستان به نسبت جمعیت بین

شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها  ،دهیاری ها و زرمانداری

طبق تشسیز و اعالم ساشمان حفاظت محیط شیست ( تا پانددهم اسفند شهرداری ها  ،دهیاریها و زرمانداری

های (سهم روستاهای زاقد دهیاری و مناطق عشایری ) همان شهرستان

ماه هر سال برای اجرا) در سال بعد ) ،همچنین پاالیشگاههای نفت و

توشیع می گردد .در صورتی که آلودگی واحدهای بدرگ تولیدی (پنجاه نفر

واحد های پتروشیمی  ،عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این مناطق عشایری ) همان شهرستان

و بیشتر ) به بیش اش یک شهرستان در یک استان سرایت کند  ،عوارض

قانون  ،مشمول پرداخت یک درصد ( )%1اش قیمت زرو

به عنوان توشیع می گردد.

آالیندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت  ،اثر پذیری و زاصله اش واحد عوارض آالیندگی می باشند .حکم ماده ( )17این قانون و تبصره های آن
آالینده در کمیته ای مرکب اش رئیس ساشمان برنامه و بودجه استان و

به عوارض آالیندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد .عوارض

زرمانداران شهرستان های ذی ربط ،مدیر کل محیط شیست و مدیر کل امور

موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل

مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توشیع می شود .

استقرار واحد تولیدی و درخارج اش حریم شهرها به حساب تمرکد وجوه
موضوع تبصره ( )6ماده ( ) 89وارید می شود  ،تا بین دهیاری ها ی همان
شهرستان توشیع گردد.

های ( سهم روستاهای زاقد دهیاری و

موضوع

عوارض توزیع
وسایل نقلیه
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ماده  -00عوارض و جریمه های موضوع بندهای ((الف )) و

توضیح درآمدهای ماده  69کل

((ب )) ماده ( )69این قانون مستقیماً به حساب شهرداری ها

عوارض خودرو و آالیندگی

و یا دهیاری های محل سکونت مالک که هنگا م صدور پالک

خودرو می بایست به حساب

انتظامی ثبت شده است  ،وارید می گردد .شهرداری های

شهرداری ها و یا دهیاری های

شهرهای آلوده مکلفند صد درصد ( )%133درآمد حاصل اش

محل سکونت مالک که هنگام

عوارض موضوع بند ((ب )) ماده ( )69این قانون را برای

ندارد

صدور پالک انتظامی ثبت شده

کمک به توسعه و نوساشی ناوگان حمل و نقل عمومی

است  ،وارید می گردد .همچنین

شهرهای آلوده هدینه نمایند

مورد مصرف عوارض سالیانه
بعد اش اجرای این قانون ،
اختصاصی شده و صرزاً در حمل
و نقل موضوعیت دارد .

ماده  -06معادل دواشده در هدار ارش گمرکی کاالهای ماده  -00تبصره  8معادل دواشده در هدار ارش گمرکی با توجه به جد) ( )6اش بند ()6
وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود  ،توسط کاالهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود اش ماده ششم قانون برنامه  5ساله
گمرک جمهوری اسالمی ایران به حساب تمرکد وجوه وشارت محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی ششم  ،سهم کالنشهرها ()%16
کشور وارید شده تا به نسبت سیدده درصد ( )%18کل کشور منظور می شود در اختیار وشارت کشور قرار  ،سایر شهرها ( )%58وروستاها
کالنشهرها  ،سی و پنج درصد ( )%85دهیاری ها و میگیرد تا براساس مقررات تبصره ( )6ماده ( )89این و مناطق عشایری ( )%85بوده
روستاهای زاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دو درصد ( )%56قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به که در قانون جدید رقم ()%16
سایر شهرداری ها و براساس شاخز هایی که با پیشنهاد عنوان کمک پرداخت و به هدینه قطعی منظور شود .
دوازده در هزار ارزش
گمرکی

وشارت کشور به تصویب هیات دولت می رسد  ،صرف کمک ماده  -82تبصره  -6حساب تمرکد وجوه قید شده در
و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها و این ماده توسط خدانه داری کل کشور به نام وشارت کشور
روستاهای زاقد دهیاری و عشایر گردد .وشارت کشور مکلف ازتتاح می شود  .وجوه واریدی به حساب مدبور ( به
است وصولی هر ماه را تا پانددهم ماه بعد براساس سهم های استثنا) نحوه توشیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف )
تعیین شده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها وارید نماید این ماده و تبصره ( )1ماده ( )83این قانون ) به نسبت
و هر گونه برداشت اش حساب تمرکد وجوه به جد پرداخت به بیست درصد ( )%63کالن شهرها ( شهرهای باالی یک
شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای زاقد دهیاری و میلیون نفر جمعیت ) براساس شاخز جمعیت  ،شصت
عشایر ممنوع است .
درصد ( )%23سایر شهرها براساس شاخز کمتر توسعه
یازتگی و جمعیت و بیست درصد ( )%63دهیاری ها
براساس شاخز جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل اش

به ( )%18ازدایش یازته است .

موضوع

قانون مصوب 0831

قانون مصوب 0011

نمایندگان معاونت برنامه ریدی و نظارت راهبردی رئیس
جمهور و وشارت امور اقتصادی و دارایی و وشارت کشور و
یک نفر ناظر به انتساب کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد
مشترک وشارت امور اقتصادی و دارایی  ،وشارت کشور و
شورای عالی استان ها به تصویب هیات وشیران می رسد
توشیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هدینه می شود
و هر گونه برداشت اش حساب تمرکد وجوه به جد پرداخت

دوازده در هزار ارزش

به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (، )87

گمرکی

تبصره های ( )6و ( )8ماده ( )83این قانون و تبصره ()1
این ماده ممنوع می باشد  .وشارت کشور موظف است ،
گدار

عملکرد وجوه دریازتی را هر سه ماه یکبار به

شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی ارائه نماید .
((مطابق جد)( )6اش بند ( )6ماده ششم قانون برنامه ()5
ساله ششم  ،سهم کالنشهرها ( )%16سایر شهرها ()%58
و روستاها و مناطق عشایری ( )%85شده است )).

تاریخ اجراء:
ماده  -71این قانون شش ماه پس اش ابالغ به رئیس جمهور الشم االجرا) است .
* -قانون زوق الذکر طی نامه شماره  633 -11/69573و در تاریخ  1033/0/16اش مجلس شورای اسالمی به رییس جمهور محترم ابالغ شد.
تبصره  :تا تاریخ الشم االجرا) شدن این قانون  ،قانون مالیات بر ارش

ازدوده مصوب  1837/6/17با اصالحات و الحاقات بعدی تمدید می شود و الشم االجرا) است .

شرح

بخش دوم :

سایر مفاد قانونی مرتبط با شهرداریها و دهیاریها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 0011
و مقایسه آن با قانون مصوب0831

قانون مصوب 0011

موضوع

قانون مصوب 0831

تخصیص عوارض به نفع ماده  -0بند (چ) – عوارض  :مبالغی که به موجب این قانون به همراه مالیات برای شهرداری
شهرداریها و دهیاریها

ها و دهیاری ها وضع می شود  .در این قانون هر جا مراد  ،نوع دیگری اش عوارض بوده  ،به
صراحت بیان شده است ؛ اش جمله عوارض واحد های آالیندگی و عوارض ساالنه خودرو

شرح
هر کجای قانون عبارت عوارض به کار

ندارد

گرزته شده باشد  ،در تسهیم مالیات و
عوارض  ،شهرداری مطابق با ترتیبات مقرر
در مواد مربوطه  ،سهم بری خواهد داشت.

پرداخت نقدی سهم شهرداری ماده  -0تبصره  -0پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می توانند اش اوراق
ها و دهیاریها

تسویه خدانه موضوع ماده ( ) 6قانون رزع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب  1890/6/1و اوراق مالی اسالمی که توسط دولت منتشر می شود ( منوط به دریازت
مستقیم اش دولت ) برای تسویه مالی ات و عوارض خود استفاده نمایند  .ساشمان مکلف به
پذیر این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میدان ارش تندیل شده آن ( با نرخ حفظ
قدرت خرید اسناد خدانه یا نرخ سود اوراق مالی –اسالمی ) متناسب با سالهای باقی مانده تا

ندارد

سررسید است  .میدان مالیات وصولی اش این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی ساشمان در
سال پذیر اوراق محسوب می شود  .در اجرای این تبصره ساشمان مکلف است که معادل
سهم عوارض اش پذیر اوراق مذکور را اشمحل وصولی های جاری به حساب عوارض شهرداری
ها و دهیاری های مربوط منظور نماید .
وجوه دریازتی توسط شهرداریها تحت

معافیت عوارض و بهای ماده  -7تبصره  -6موارد شیر جد) ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد :
خدمات

عنوان عوارض و یا بهای خدمات که اش

ت :وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب
درآمد شهرداری ها وارید می گردد؛

ندارد

مودیان دریازت به حساب درآمد
شهرداریها وارید می شود  ،مشمول مالیات
بر ارش ازدوده نسواهد بود .
معازیت مالیاتی کمکها ووجوه پرداختی به

معافیت وجوه پرداختی به ماده  -7تبصره  -6موارد شیر جد) ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد :
سازمان های وابسته

ساشمان های وابسته شهرداری ها و

ث – کمک های پرداختی شهرداری ها و دهیاری ها به ساشمان های غیر انتفاعی وابسته به
خود طبق قوانین و مقررات موضوعه  ،مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بسشی اش آن

ندارد

احتساب نشده باشد ؛
معافیت خدمات
قانونی شهرداری

وظایف ماده  -3تبصره  -1مالیات و عوارضی که در موقع خرید کاال ها و خدمات توسط شهرداریها

ماده  01تبصره -1مالیاتهایی که در موقع خرید کاالها و

و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد ،طبق مقررات این قانون

خدمات توسط شه رداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و

قابل تهاتر و یا استرداد است .

خدمات قانونی پرداخت می گردد ،طبق مقررات این قانون ،
قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود

دهیاریها

