
ها در مالیات بر ارزش افزودهها و نقش آنشهرداري

تجاريمعامالتوخدماتکاال،ازوصولدرهاشهرداريسهمافزوده،ارزشبرمالیاتاجرايوطرحابتدايدر
بوددرصدیکتولیدمالیاتازهاشهرداريسهماین،ازپیشدانیممیکهطورهمان. بود50به50داراییسهمهمانند

درصد افزایش یافت.5/1ش افزوده این رقم به ارزبرمالیاتقانونطبقکه
وشدافزودهمالیاتایندرصديسهنرخبهدرصدیکبرنامه،اجراياولسالدرتوسعهپنجمبرنامهقانوناساسبر
سهمودرصد1/2عوارضسهمکهاسترسیدهدرصدپنجبهمالیاتایننرخحاضرحالدر. رسیددرصدچهاربه

شود سهم این مالیات در کشور در پایان برنامه پنجم توسعه بینی میباشد. این در حالی است که پیشمی9/2مالیات
درصد برسد.8به 

شهرهرشهرداريحساببهمبالغاینواریزطرح،ایناجرايمزایايازکهاستالزمجاایندرنکتهاینبیان
ها براي خدمات مورد نیاز شهروندان هاي شهرداريریزيبرنامهدرثباتموجبمزبوردرآمد. باشدمی
شود.می

کهافزودهارزشبرمالیاتقوانینازبرخیبهها،شهرداريدرآمديمجریانوکارشناسانرسانیاطالعبرايحال
.شودمیهاشارباشد،میهاشهرداريحقوقبهمربوط

ها براي انجام ها و دهیاريهایی که در زمان خرید کاالها و خدمات توسط شهرداريمالیات،17ماده7تبصرهاساسبر
گردند، طبق مقررات، این قانون قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود.وظایف و خدمات قانونی پرداخت می

هاي اطالعاتی خود مربوط ر پایگاهدموجوداطالعاتمکلفندهاشهرداريافزوده،ارزشبرمالیاتقانون31مادهطبق
به امالك، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی 

ه و امکان دسترسی باشد را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار دادکشور می
ربط فراهم آورند.هاي اطالعاتی ذيزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطالعات را در پایگاههم
کهباشدمیکشورهايشهرداريبامرتبطموادمهمترینازافزودهارزشبرمالیاتقانون39و38مادهرسدمینظربه
:شودمیپرداختههاآنبهاینجادرکاملصورتبه

ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ مالیات ها و دهیاري: نرخ عوارض شهرداري38ماده 
گردد:این قانون به شرح زیر تعیین می16موضوع ماده 

درصد5/1این قانون 16کلیه کاالها و خدمات مشمول نرخ ماده - الف
درصد3دخانی،محصوالتوسیگارانواع-ب
درصد 10نواع بنزین و سوخت هواپیما، ا- ج
درصد.5درصد و نفت کوره 10نفت سفید و نفت گاز، -د



: واحدهاي تولیدي آالینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت 1تبصره 
محیط زیست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجرا در سال بعد)، نماید، طبق تشخیص و اعالم سازمان نمی

هاي نفت و واحدهاي پتروشیمی، عالوه بر مالیات و عوارض متعلق به موضوع این قانون، مشمول همچنین پاالیشگاه
ه عوارض هاي آن باین قانون و تبصره17باشند. حکم ماده پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان آالیندگی می

باشد.آالیندگی موضوع این ماده، قابل تسري نمی
حریمازخارجدروتولیديواحداستقرارمحلشهرداريحساببهشهرهاحریمداخلدرتبصره،اینموضوععوارض
توزیعشهرستانهمانهايدهیاريبینتاشود،میواریز39ماده2تبصرهوجوهتمرکزحساببهشهرها

.گردد
: در صورتی که واحدهاي تولیدي به منظور ارتقاي مهارت و سالمت کارکنان خود، مراکز آموزشی و ورزشی 2تبصره 

%) عوارض 10توانند ده درصد (ایجاد کرده یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعالم وزارت کار و امور اجتماعی می
هاي ه صورت گرفته، درخواست استرداد نمایند. در صورت تأیید هزینهموضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزین

مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط، حسب مقررات این قانون، قابل تهاتر یا استرداد خواهد 
بود.

ته، معادل نیم درصد یاف: به منظور تأسیس و توسعه واحدهاي آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه3تبصره 
%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده، به حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز 5/0(

گردد، در اختیار وزارت یاد شده قرار گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانین بودجه سنواتی منظور میمی
ورش در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور خواهد گرفت تا توسط وزارت آموزش و پر

هاي آموزش و پرورش کشور و امور اقتصاد و هزینه گردد. آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترك وزارتخانه
رسد.دارایی به تصویب هیأت وزیران می

هاي رابطی که بنا به ) این قانون را به حساب38وع ماده (: مؤدیان مکلفند عوارض و جرایم متعلق به موض39ماده 
گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی داري کل کشور افتتاح میدرخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه

شود، واریز نمایند: کشور اعالم می
رها، به حساب شهرداري محل و در مورد ) در مورد مؤدیان داخل حریم شه38الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده (

هاي همان شهرستان مؤدیان خارج از حریم شهرها، به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاري
یافتگی.بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه

.کشوروزارتنامبهوجوهتمرکزحساببه38ماده) د(و) ج(،)ب(بندهايوصولیعوارض) ب

گردد، در حساب مخصوص، نزد هاي موضوع این ماده واریز می%) از وجوه واریزي که به حساب3: سه درصد (1تبصره 
شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاص که در قوانین بودجه خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می

شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را بور که وظیفهگردد، در اختیار سازمان مزسنواتی منظور می



باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نمایند. دار میعهده
وجوه پرداختی به استناد این بند، به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی 

ست.ا
شود. داري کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می: حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه2تبصره 

) ماده 1هاي اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (وجوه واریزي به حساب مزبور (به استثناي نحوه توزیع مذکور در قسمت
شهرها (شهرهاي باالي یک میلیون نفر جمعیت) براساس %) براي کالن20صد () این قانون) به نسبت بیست در38(

یافتگی جمعیت و بیست درصد %) براي سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه60شاخص جمعیت، شصت درصد (
ریزي و ها براساس شاخص جمعیت، تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه%) براي دهیاري20(
ظارت راهبردي رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون ن

نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارایی، اقتصادي مجلس شوراي اسالمی، مطابق آیین
ها هزینه ها و دهیاريسد، توزیع و توسط شهرداريرها به تصویب هیأت وزیران میوزارت کشور و شوراي عالی استان

)، 37ها و وجوه موضوع ماده (ها و دهیاريشود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداريمی
باشد. وزارت کشور موظف است که گزارش ) این ماده، ممنوع می1این قانون و تبصره (38) ماده 3) و (2هاي (تبصره

مجلس شوراي اسالمی ارائه ها و کمیسیون اقتصاديلکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شوراي عالی استانعم
نماید 

تأمین مالی پایدار شهر 
رشدبهتوجهبا. استشهريپایدارتوسعهبهدستیابیشهري،ریزانبرنامهومدیرانهايدغدغهمهمترینازیکی

اي برخوردار است. در این راستا، الها و خدمات در شهرها از افزایش قابل مالحظهکابرايتقاضاشهرنشینی،شدید
تأمین نیازهاي شهروندان، مستلزم وجود منابع مالی کافی است. اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین و اصالح منابع 

ا باید عالوه بر داشتن قابلیت اتکا و ها، پایداري منابع درآمدي است؛ به طوري که این درآمدهمالی شهرداري
استمرارپذیري، تهدیدي براي توسعه پایدار شهري نیز نباشند.

درآمدبایدشهريمدیرانسویکاز. باشدمیخودخاصهايپیچیدگیدارايهاشهرداريمالیتأمیندیگر،سوياز
اي باشد که فرایند دیگر، منبع درآمدي باید به گونهسويازوکنندتأمینشهروندانوشهرنظامازراخودنیازمورد

هاي حال و آینده را نیز حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهري را با خطر روبرو نساخته و فرصت زندگی براي نسل
و از خصلت و حفظ نماید. به بیان دیگر، منابع درآمدي شهرها باید با مبانی نظري توسعه پایدار شهري همراه بوده

ها، درآمدهاي پایدار دانیم کلیه منابع درآمدي شهرداريطور که میهاي پایداري برخوردار باشند. اما همانویژگی
توانند در بلندمدت به این درآمدها تکیه نمایند.ها نمینیستند و شهرداري

شهر، حاکی از انجام هايهزینهمینتأودرآمدکسبشیوهزمینهدرپیشرفتهکشورهايهايشهرداريتجربه
هاي مطالعات گسترده در زمینه دستیابی به راهکارهاي کارآمد جهت تأمین منابع درآمدي جدیدي براي تأمین هزینه



هاي کشورمان اولین محدودیت براي حل مسائل شهري و باشد. همچنین در تعدادي از شهرداريشهر و شهرداري می
باشد و از آنجایی که منابع درآمدي پایدار، ه شهروندان، ناشی از فقدان منابع مالی کافی میرسانی بناکارآمدي خدمات

ها، در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و ها دارند، باید درآمد شهرداريسهم ناچیزي در تأمین مالی شهرداري
ها به منابع پایدار، اي درآمدي شهرداريهقابل وصول حرکت کند و منابع درآمدي ناپایدار جاي خود را در ردیف

.مستمر و قابل وصول بدهد 
:استشدهتعریفگونهاینپایدار،درآمدهايجامعطرحدرپایداردرآمد

اجراییهايریزيبرنامهبتوانآنوصولبرايوباشندبرخوردارزیرخصایصازکهشهرداريدرآمدهايازدستهآن
عریف کرد:تراالزم

مدت دچار نوسانات شدید نشوند)پذیري (داراي ثبات بوده و حداقل در کوتاهتداوم- 1

محوري شود و به ساختارهاي مطلوب بودن (کسب درآمد از آن محل، موجب ارتقاي رویکرد و عدالت-2
زیستی، کالبدي، اجتماعی و اقتصادي لطمه نیاورد)محیط

شود و با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه مالی اجتناب پذیري (پایه درآمدي، طی زمان بزرگانعطاف- 3
شود).

هاي مختلف قادر به تأمین منابع مالی هستند، اما همه اقالم درآمدي ها به صورتبا وجود این تعریف، اگر چه شهرداري
باشند.هاي درآمدهاي پایدار نمیداراي ویژگی

هاي دریافتنی، فروش خدمات، ه چهار دسته اصلی عوارض و مالیاتها بشایان ذکر است که اقالم درآمدي شهرداري
شوند.هاي فرعی تقسیم میگردند و هر کدام به دستههاي بالعوض تقسیم میاستقراض و دریافت کمک

باشد:ها و کسب منابع مالی به شرح ذیل میبرخی از اقالم فرعی درآمدهاي پایدار و ناپایدار شهرداري

ز عوارض عمومی (درآمدهاي مستمردرآمدهاي ناشی ا(

هاي ساختمانیعوارض حاصل از صدور پروانه

ونقلعوارض بر ارتباطات و حمل

عوارض ناشی از اجراي جریمه کمیسیون ماده صد

درآمد حاصل از پارکینگ شهري

هاي دولتیهاي اعطایی دولت و سازمانکمک



ها و نهادهاي مالی داخلی و خارجیاستقراض از بانک

هاي خدمات شهري و درآمدهاي مؤسسات انتفاعیب

گذاري بخش خصوصیمشارکت و سرمایه

انتشار اوراق مشارکت

عوارض نوسازي

مالیات بر ارزش افزوده

هاي کشور که به دالیل مختلف مغفول مانده است، توان بیان نمود که مهمترین درآمد پایدار شهرداريبه جرأت می
هاي غیرمنقول عوارض نوسازي که در کشورهاي جهان، تحت عنوان مالیات بر داراییباشد.مبحث عوارض نوسازي می

ها ایجاد نماید و از تواند منبع درآمدي مناسبی براي شهرداريشود از اقالمی است که هرساله میاز آن نام برده می
نماید و چار مخاطره نمییک تداوم قابل قبول برخوردار بوده و دریافت آن نیز سالمت محیط زیست شهري را، د

ها را به صورت مستمر جهت باال بردن توان تولیدي و ارائه کاالها و خدمات عمومی، پتانسیل درآمدي شهرداري
هاي اخیر در شهرهاي کشور این رقم نسبت به گذشته، سهم خود را در درآمدهاي دهد. هر چند در سالافزایش می

ها سهم بسیار کوچکی دارد.آمدهاي شهرداريها افزایش داده اما از کل درشهرداري
دستیابیمنظوربه. داردوجودمطلوبیوپایداراتکايقابلهايظرفیتمستغالت،عوارضونوسازيعوارضبحثدر
نیازهایی وه این منبع درآمدي، پیشبالقعوارضازاستفادهونوسازيعوارضازحاصلمالحظهقابلدرآمدهايبه

نیازها عبارتند از:که در مبناي تعیین میزان و دریافت عوارض باید در نظر گرفت. این پیشوجود دارد 
مستغالتوامالكروزقیمتتعیین-
مستغالتوامالكاطالعاتبانکایجاد-
سازينوعوارضوصولوتشخیصنظامکاراییافزایش-
)عوارضکنندگانپرداختوهايشهرداربینمنطقیتعاملی(محاسباتمبنايسازيشفاف-
شهرسطحدرگرفتهصورتهايهزینهوشهرداريدرآمدهايمیانسازيشفاف-
وارض.عموقعبهپرداختزمینهدرآنانمشارکتجلبونوسازيعوارضکنندگانپرداختازاعتماديبیرفع-

زمینواقعیروزهايقیمتباايمنطقههايقیمتنوسازيعوارضتعیینمبنايفعلی،شرایطدرکهاستذکربهالزم
بهنوسازي،عوارضنرخوضعزمینهدرشهريگیرانتصمیمنگرشبایدراستا،ایندر. داردبارزيتفاوتامالك،و

.امالك و مستغالت، تغییر جهت دهدز روهايقیمتبهايمنطقههايقیمتازتدریج
بیشترکسببرايهاشهرداريافزوده،ارزشبرمالیاتاجرايشروعباشد،اشارهنیزپیشترکهطورهماناما

ر ارزش افزوده، بمالیاتازهاشهرداريسهمنوسازي،عوارضازپسعبارتی،به. اندشدهامیدوارترپایداردرآمدهاي



هاي کشور شناخته شود و باعث پویایی و پایداري نظام براي شهرداريتواند به عنوان بهترین منبع درآمدي پایدار می
هاي خود را پر توانند شکاف بین درآمد و هزینهها میها گردد. با دریافت این مالیات، شهرداريدرآمدي آن

کنند.
است که ابتدا ماهیت و نحوه ن بیان داشت که به منظور برخورداري از درآمدهاي پایدار، ضروريچنیتوانمینهایتدر

هاي پایداري سنجید. سالمت جسمی و روحی شهروندان، ها را با مالكگیري اقالم درآمدي تعریف و سپس آنشکل
ریزي بلندمدت ها براي ایجاد و ارایه خدمات به شهروندان، نیاز به برنامهحفظ کیفیت محیط شهري، توسعه زیرساخت

ی به درآمدهاي ناپایدار و حرکت به سمت اتکا به درآمدهاي پایدار دارد.صحیح و دقیق جهت کاهش وابستگ


