
عوارض یکی از مھم ترین منابع درآمدی شھرداری است

مبانی قانونی پرداخت عوارض شھری

اداره امور جوامع شهري با پیچیدگی هاي بسیاري که ره آورد پیشرفت بشر و توسعه دانش انسان ها و خلق تکنولوژي 

جوامع است که ما نیز به سهم خود باید مدرن و فرامدرن است، نیاز به برخورداري از آگاهی و علم اداره امور این قبیل 

در فراگیري آن کوشا باشیم. از عمده ترین ابزاري که در این زمینه باید استفاده کامل به عمل آید تأمین منابع 

درآمدي براي نهادهاي متولی اداره شهرها یا به عبارت دیگر شهرداري ها است که ضرورت دارد براي پیدایش آن با 

م شود. موضوع درآمدهاي شهرداري ها بسیار وسیع و در عین حال بسیار پرجاذبه استبینشی کامل اقدا

عوارض یکی از مهم ترین منابع درآمدي شهرداري است که مبلغ آن تعیین و به اطالع شهروندان می رسد. اما سوالی 

کند و چرا باید آن را که براي برخی از شهروندان به وجود می آید این است که این عوارض را چه کسی تعیین می

پرداخت کنند؟

مراجع قانونی تصویب عوارض

مجلس شوراي اسالمی: اصلی ترین ارگان وضع قوانین جهت شهرداري ها است که 

بر اساس مکانیسم مورد عمل، اقدام به وضع قوانین می کند

مجلس تشخیص مصلحت نظام: بر اساس مقررات خاصی اقدام به وضع قوانین می 

که در ارتباط با شهرداري ها نیز مصوبات مجمع فوق الزم االجرا استکنند 

مصوبات مقام ریاست جمهوري 

شوراهاي اسالمی شهرها



از آنجا که شهرداري ها تاسیسات و نهادهاي مردمی هستند به استناد قوانین شوراهاي اسالمی مصوب مجلس شوراي 

ه داده شده که نمایندگانی براي تصمیم گیري در مورد اداره اسالمی مصوب مجلس شوراي اسالمی به مردم اجاز

شهرداري ها و تأمین هزینه هاي آن از طریق وضع عوارض انتخاب کند. الزم به توضیح است که مصوبات شوراهاي 

شهر منحصراً در محدوده هر شهر قابل اجرا است. طبق قوانین موجود، مصوبات شوراها از نظر هماهنگی با سیاست 

عمومی دولت باید مورد تأیید وزارت کشور قرار گیرد. در ضمن به استناد مقررات فوق در زمانی که شوراي شهر هاي

تشکیل نشده، وزارت کشور به عنوان قائم مقامی شوراي شهر و شهرداري ها وظایف مربوط به شوراي مذکور را انجام 

این زمینه به استانداري ها واگذار شده استمی دهد که در مورد شهرستان هاي دیگر وظایف وزارت کشور در

مبانی قانونی 

قانون شهرداري ها، تصویب لوایح برقراري یا الغاي عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان 45ماده 8مطابق بند 

همان قانون در صورت عدم تشکیل انجمن شهر وزارت کشور42آن از وظایف انجمن شهر اعالم و به موجب ماده 

شهرداري ها به استناد همین ماده قانونی اقدام به وضع و وصول عوارض متعلقه از 1/9/61جانشین آن است تا تاریخ 

قانون 53مودیان می کردند. بنابراین از تاریخ مزبور که قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشور رسید به موجب ماده 

قانون 35ماده 1یر لغو و بالاثر شد. بنابراین مطابق صریح بند مذکور از تاریخ تصویب این قانون، همه قوانین مغا

مادامی که درآمدهاي پیش بینی شده کافی نباشد شوراي شهر می تواند با تنفیذ «تشکیالت شوراهاي اسالمی کشور 

«.ولی امر براي تأمین هزینه هاي شهرداري عوارضی متناسب با امکانات محل و خدمات ارایه شده تعیین کند

عوارض یکی از مهم ترین منابع درآمدي شهرداري است که مبلغ آن تعیین و به اطالع شهروندان می رسد. اما سوالی 

که براي برخی از شهروندان به وجود می آید این است که این عوارض را چه کسی تعیین می کند و چرا باید آن را 

پرداخت کنند؟ 

تصریح 28/7/64قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشور مصوب 53ماده عالوه بر این، قانون الحاق یک تبصره به 

تا تشکیل شوراهاي اسالمی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شوراي اسالمی «دارد به اینکه 



می قانون تشکیالت شوراهاي اسال71ماده 16آن شهر در امور مربوط به شهرداري ها خواهد بود. هم چنین بند 

) نیز از زمره وظایف شوراي اسالمی شهر را تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع 75(مصوب 

1و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوي وزارت کشور اعالم شود تصریح کرده است و در ماده 

اهاي اسالمی شهر، بخش و شهرك مربوط اعم از هزینه هاي آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شور

خدماتی، اداري و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست هاي موضوع این آیین نامه عوارض وضع کنند. با 

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و - تصویب قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسع اقتصادي

راري و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارایه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتی چگونگی برق

برقراري و دریافت 1382از ابتداي سال «موسوم به قانون تجمیع عوارض و به شرح مصرح در ماده یک قانون مذکور 

ندگان کاالها، ارایه دهندگان خدمات و هم هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کن

چنین کاالهاي وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و تمام قوانین و مقررات مربوط به برقراري، اختیار 

و یا اجازه برقراري و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارت خانه ها، سازمان ها، 

سسات و شرکت هاي دولتی از جمله آن دسته از دستگاه هاي اجرایی که شمول قوانین بر آن ها مستلزم ذکر نام یا مو

تصریح نام است. هم چنین موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی صورت می پذیرد، به استثناي قانون مالیات هاي 

صنعتی جمهوري اسالمی -ره مناطق آزاد تجاريو اصالحات بعدي آن، قانون چگونگی ادا3/12/1366مستقیم مصوب 

، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 7/6/1372ایران مصوب  عوارض آزادراه ها، عوارض 12/4/137

و 22/12/1374) قانون حمل و نقل و عبور کاالهاي خارجی از قلمرو جمهوري اسالمی ایران مصوب 12موضوع ماده (

) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 132) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (130ماده (عوارض موضوع بند (ب) 

) قانون یاد شده ناظر بر امکان و 5) ماده (1، لغو می شود. تبصره (17/1/1379فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

وضع قانون مذکور است و منافاتی چگونگی وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، پس از

با مقررات الغا شده به موجب این قانون ندارد



موضوعات مشمول عوارض

قانون مذکور در واقع در خصوص سھ دستھ از موضوعات مشمول عوارض، بحث می کند

قانون فوق الذکر 3دسته اول: کاالهاي تولیدي با توجه به ماده 

قانون فوق الذکر 4دسته دوم: ارایه دهندگان برخی از خدمات با توجه به ماده 

قانون فوق الذکر1دسته سوم: کاالهاي وارداتی با توجه به ماده 

) قانون مورد بحث، خطوط قرمز قانون تعیین و به صراحت اعالم شده است که برقراري هر گونه عوارض و سایر وجوه 5در ماده (

کاالهاي وارداتی براي انواع  ( این قانون تکلیف 4) و هم چنین آن دسته از خدمات که در ماده 3) کاالهاي تولیدي (ماده 2ماده 

عوارض و مالیات آن معین شده است ممنوع بوده در ضمن یک سري خطوط قرمز دیگري ترسیم شده از جمله عملیات مالی 

اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی 

قانون فوق آمده که وضع عوارض محلی جدید و با افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی باید 5ماده 1موازات آن در تبصره ه 
دشوبهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی 1حداکثر تا  .


