
 بندرعباس شهرداری پروانه ساختمانیآیین نامه تقسیط عوارض 

 ماده واحده :  

ماده اجرای  درراستای  نامه  آیین  عوارض، 32این  درپرداخت  واحد  رویه  ایجاد  منظور  به  شهرداری  مالی  نامه  آیین 

همچنین احقاق حقوق بصورت نسیه ) قسطی و یکجا( و کمک به کلیه مودیان در پرداخت بدهی خود به شهرداری و  

 شهرداری به شرح ذیل تنظیم گردیده است . 

 : عبارات و اصطالحات استفاده شده در این آیین نامه عبارتند از : 1ماده  

متقاضی : به شخص حقیقی یا حقوقی ، اعم از ))مالک (( ، و ))ذینفع (( اطالق می گردد که به شهرداری بدهکار بوده و 

 دارد .تقاضای تقسیط بدهی خود را 

 مطالبات شهرداری : کلیه مطالبات ناشی از عوارض در این الیحه به عنوان  مطالبات شهرداری شناخته می شود . 

متقاضی  همراه  به  منعقده،  قرارداد  و  نامه  آیین  این  در  مذکور  شرح  به  که  است  حقوقی  یا  حقیقی  شخص   : ضامن 

 مسئول پرداخت مطالبات شهرداری می باشند.   "متضامنا

 : اصل بر پرداخت نقدی کلیه مطالبات شهرداری است . 2  ماده

 : مبالغی که شهرداری به استناد سایرمقررات مربوطه اخذ می کند ، از شمول این آیین نامه مستثنی است .   3ماده  

ماه می باشد)درهر حال صدور پایان کار منوط به تسویه حساب 36: زمان تقسیط ،تا صدور پایان کار، حداکثر4ماده  

 امل است.(ک

الف: حداقل 
𝟏

  𝟑
 از بدهی می بایست نقدا پرداخت گردد.     

گرددکه  می  اضافه  زیر  فرمول  به شرح  اعتبار،  و  پول  مصوب شورای  نرخ  با  مبلغی  نسیه،  به صورت  پرداخت  در  ب: 

 متقاضی موظف به پرداخت آن می باشد: 

 

 



Pعوارض تقسیط شده ) مبلغ عوارض پس از کسر مبلغ نقدی (  :مبلغ 

r ) نرخ بهره عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار ) به درصد : 

T مدت زمان باز پرداخت به سال : 

F فاصله زمانی پرداخت اقساط بر حسب ماه : 

A مبلغ قسط هر دوره: 

 داگانه اخذ می گردد. ( چک به صورت جA: در قبال مبلغ قسط هر دوره )1تبصره  

، به 2تبصره   : درصورتی که چک در موعد مقرر وصول نگردد،کلیه مطالبات تقسیطی حال می گردد، در مدت مازاد 

 میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، مبلغی اضافه بابت اصل و فرع )براساس فرمول باال( دریافت می گردد.

مصوب شو3تبصره   ای  مبادله  بهره عقود  نرخ  میزان  :  به  اعتبار  و  پول  مصوبه شماره15رای  )مطابق  مورخ    %175/1 

 شورای اسالمی شهر بندرعباس ( محاسبه  و دریافت می گردد.29/4/1398

: متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی در صورت پرداخت یک سوم مبلغ کل و تقسیط باقیمانده بدهی، تا زمان 4تبصره  

)حداکثر   ساختمانی  پروانه  صورتیکه ماه  6صدور  در  نماید.  می  استفاده  بهره  نرخ  محاسبه  بدون  تقسیط  امتیاز  از   )

 اقدام می شود.  4نامبرده نسبت به پرداخت به موقع اقساط اقدام ننماید مطابق بند ب ماده  

: درصورتی که متقاضی ، تقاضای پرداخت اقساطی بدهی خود را داشته باشد ، با تکمیل و امضای قراردادی به 5ماده  

خود  شر بدهی  مانده  پرداخت  به  متعهد   ، نماید  می  منعقد  شهرداری  با  تقسیط  هنگام  در  که  پیوست   ح 

 می گردد. 

 تبصره : قرارداد پیوستی ، جزء ال ینفک این آیین نامه می باشد .

 :درهنگام تقسیط بدهی ، متقاضی می بایست مدارک زیر را تحویل نماید : 6ماده  

 های عضو شبکه شتاب جهت پرداخت اقساط ، متعلق به متقاضی تقسیط . ارائه چک به عهده بانک  -1

 امضا و تحویل قرار داد ضمیمه آیین نامه . -2

: در هنگام صدور پایانکار یا در زمان نقل و انتقال ملک ، کلیه چک های تقسیطی ، به روز محاسبه می گردد و 7ماده  

دی به شهرداری پرداخت نماید . همچنین جواب استعالم متقاضی موظف است کلیه بدهی های خود را به صورت نق

 نقل و انتقال و صدور پایانکار ، منوط به پرداخت نقدی تمامی بدهی مربوط به ملک می باشد .



تبصره تنظیم گردیده است ، پیشنهاد و درخواست شهرداری بندرعباس    4ماده و  7توضیح : الیحه پیش رو که در  -

قانون شهرداریها بوده و پس از تصویب و 45ماده    9اسالمی شهر و درراستای اجرای بند    جهت ارائه به شورای محترم 

 ابالغ شورای محترم، قابل اجرا می باشد . 

 


