
مندي از خدمات و امکانات هزینه دارد و هزینه آن عوارض همان بهاي خدماتی است که خواستار آن هستیم. بهره
شود و تعدادي از رو میبهمهري برخی شهروندان روعوارض است. این در حالی است که کاهش پرداخت عوارض با بی

شوند سهم خود را از بهاي خدمات عمومیهیچ قیمتی حاضر نمیآنها به پرداخت کنند

چه کسانی باید عوارض پرداخت کنند؟

ها. بنابراین هر گیرد یا به اموال، امالك، تولید کاال و خدمات و انجام برخی فعالیتعوارض یا به درآمد تعلق می
گیردکنندگان عوارض قرار میف پرداختشهروندي که موضوع هر یک از این موارد باشد در ردی

شود که هرکدام نیز تعریف مخصوص خود را دارد. عوارض مستقیم دسته تقسیم می7عوارض در قوانین کشور ما به 
ختمان، اموال منقول و غیرمنقول و غیرمستقیم؛ مانند عوارضی هستند که به شامل عوارض متعلق به زمین، سا

گیرندخدمات و کاال تعلق می

هاي دیگري نیز هستند. مثال عوارض عمومی یا خاص که عوارض عمومی شامل همه بنديالبته عوارض داراي تقسیم
رندگیمنابع عوارض شده و عوارض خاص فقط منبع عوارض معینی را در بر می

اي یا استانی یا ملی نیز از انواع دیگر عوارض هستندعوارض مستمر یا غیرمستمر، عوارض محلی منطقه

هی که در آن منبع عوارض و مودیان و مهلت وصول عوارضی که جنبه عمومی دارند از طریق شهرداري و با انتشار آگ
گیردپرداخت و شماره حساب بانک شهرداري مشخص شده است صورت می



شوند. به عنوان مثال عوارض شهري یا از طریق اداره عوارض با توجه به انواع مختلف آن به طرق مختلفی وصول می
شود یا از طریق اداره معاونت شهرسازيدرآمد اخذ می

ها وصول وپیشه، نوسازي، اماکن، خودرو، زیربنا و مشرفیت از طریق اداره درآمد شهرداريعوارض مشاغل یا کسب
گیرید خواهید بیشتر درباره این عوارض بدانید و متوجه شوید که آیا شما نیز مشمول آن قرار میشوند. اما اگر میمی

به تعاریف آنها توجه کنید

هاي امالك یا هر نوع وپیشه: همه واحدهاي تجاري و اداري مانند مغازه، مطب، داروخانه، بنگاهرض مشاغل یا کسبعوا
شودشغل دیگر، مشمول این عوارض هستند. که میزان عوارض در این موارد با توجه به متراژ و نوع مشاغل تعیین می

گیردمی موارد مربوط به ساخت و ساز را در بر میعوارض نوسازي: نام قدیمی آن عوارض سطح شهر است و تما

هاي ورزشی، تاالرهاي ها، باشگاهها، تولیديعوارض اماکن: این عوارض مربوط به اماکن و موسساتی مانند کارخانه
شودپذایرایی و... که میزان عوارض برحسب درآمد اخذ می

سالیانه و از طریق شوراي شهر محاسبه و توسط هاي پیشین به صورت عوارض خودرو: این عوارض برخالف عوارض
شوداساس بخشنامه عوارض خودرو به اندازه یک هزارم قیمت خودرو از مالک تعیین میشود. براداره درآمد اخذ می

شوندعوارض زیربنا و مشرفیت از جمله عوارضی هستند که از طریق معاونت شهرسازي وصول می

هاي تخریب و نوسازي بر مبناي متراژ کل بنا، تعداد واحد مسکونی، تعداد عوارض زیربنا: این عوارض به پروانه
گیردها تعلق میپارکینگ

شود که تغییرات در خیابان منجر به افزایش تغییر در گذرگاه اخذ میعوارض مشرفیت: این عوارض زمانی از مالک 
خیابان و به تبع آن افزایش قیمت ملک شود



است. البته اگر تشخیص داده شود که مودي قادر به قانون اجازه تقسیط مطالبات ناشی از عوارض را به شهرداري نداده 
طور یکجا نیست در این صورت ممکن است بدهی مودي براي مدتی که از سه سال تجاوز پرداخت همه بدهی خود به

77کند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود. تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز در صالحیت کمیسیون ماده نمی
است

نیست در این رابطه این موضوع را نیز بدانید که شهرداري به منظور توسعه خدمات الکترونیک، قبوض عوارض البته بد
نوسازي را صرفا در یک قبض تجمیع کرده که امکان تقسیط عوارض نوسازي در بخش پرداخت الکترونیک عوارض 

فراهم شده است

هاي غیر حضوري کلیه وبایل بانک) نیز از طریق درگاههاي پرداخت غیر حضوري (اینترنت بانک، تلفنبانک، مروش
، سامان و ، اقتصاد نوین، پارسیان، مسکن، صادرات، ملت، ملی، سپههاي طرف قرارداد شهرداري شامل بانک شهربانک

شودپست بانک می

ید که براي این وسایل نیز باید عوارض پرداخت کنید و این عوارض دانحتما اگر خودرو یا موتوسیکلت داشته باشید می
توانید این عوارض را پرداخت آید. الزم است بدانید به دو روش مییکی از درآمدهاي پایدار شهرداري به حساب می

کنید: حضوري و غیرحضوري

و مشکالتی که ممکن است از این با توجه به حجم زیاد خودرو و موتورسیکلت در شهرها و مراجعه حضوري مالکان 
بابت ایجاد شود، اداره کل تشخیص و وصول درآمد با همکاري سازمان فناوري و اطالعات سامانه پرداخت غیرحضوري 

توانند با مراجعه به این سامانه به اندازي کرده است که مردم میو الکترونیکی عوارض خودرو و موتوسیکلت را راه
عیت بدهی وسیله نقلیه خود را مشاهده و نسبت به پرداخت اینترنتی آن اقدام کنندصورت برخط (آنالین) وض

در این رابطه نیز بد نیست چند نکته را بدانید. درصورتی که پس از ورود به سامانه الکترونیکی اطالعات نمایش داده 
با دردست داشتن مدارك مالکیت و توانیدشده و یا میزان مبلغ بدهی اعالمی مغایر با اطالعات وسیله نقلیه بود می

اسناد پرداختی گذشته به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنید



رو شدید و اطالعات و میزان بدهی وسیله همچنین درصورتی که در زمان ورود به سامانه الکترونیکی با پیام خطا روبه
دردست داشتن مدارك مالکیت و اسناد پرداختی گذشته به نقلیه شما نمایش داده نشد، نیاز است براي یکبار با 

نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک شهر و باجه ثبت اطالعات و بروزرسانی آن مراجعه کنید

توانند با مراجعه حضوري به یکی از با توجه به راه اندازي دفاتر خدمات الکترونیک شهر تمام شهروندان می
نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک شهر نسبت به مشاهده و پرداخت عوارض وسیله نقلیه خود اقدام کنند

گیرند اما قانون کنند و آن را دست کم میکم نیستند شهروندانی که به پرداخت عوارض از دریچه تکلیف نگاه نمی
شرطی را به عنوان ضمانت اجرا در این زمینه وضع کرده است و آن اجباري بودن ارائه مفاصا حساب یا همان رسید 

هاي تاخیر است که مالک موظف به قال اموال است. البته این عالوه بر جریمهتصفیه حساب در هنگام نقل و انت
شودپرداخت آن می

قانون 77تواند اعتراض خود را به کمیسیون ماده چنانچه شهروندي به میزان عوارض اعتراضی داشته باشد، می
اختالف شهرداري ها تشکیل شده است مسئول حلشهرداريقانون 77شهرداري ببرد. این کمیسون که براساس ماده 

و شهروندان درخصوص عوارض است


