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 :هكارشناسي دربار اظهارنظر

 «هاي كشورطرح درآمد پايدار شهرداري»

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 چكيده
 

ي کشور هاشهرداريطرح درآمدهاي پايدار  بر کسي پوشيده نيست.ها لزوم اصالح نظام مالي شهرداري

. اما بايد اذعان داشت شودمي هاشهرداريرخي منابع مالي به موجب تخصيص بنيز در همين راستا بوده و 

تواند يم توجه به مباني نظري و مطالعات گسترده در ساختار تشكيالت دولتبدون  اتاقدامقبيل اين که 

اقدامات در جهت خودکفايي شود، همچنان که برخي منجر مشكالت جانبي ديگر  بروز برخي به

در دو دهه بعد  هاشهرداريبه ناپايداري درآمدي  1362در قانون بودجه سال  تأکيدپس از  هاشهرداري

 . نجر شدم

مطالعات پيشيني در رابطه با مباني نظري ماليه شهري، ساختار  انجامشود تا مي پيشنهاد بنابراين

بخش  اريفعاليت ادهاي بين حوزهها تشكيالتي متمرکز دولت، تدوين الگوي تفكيك وظايف و مسئوليت

 به عالوهاين طرح از دستور خارج شود. ، هاشهردارينظام مالي شناسي و آسيب ملي و محلي عمومي

 اليحه به مجلس شوراي صورتبه بايد با اين محتوا و ابعاد وظيفه دولت است و پرداختن به اين موضوع

 اسالمي تقديم شود. 

شده و اظهار نظر درباره مفاد آن به  ، در اين گزارش، طرح مذکور بررسيبا عنايت به موارد فوق

 . شده است تفصيل ارائه

 

 مقدمه
 

 کنون به آن توجه جدي نشده است موضوعتا 1286سال  بلديه از تأسيساز بدو يكي از مسائل مهمي که 

اين نهاد همواره دولت  تأسيسساله  110نهاد محلي است. در تاريخ  عنوانبه هاشهرداريمالي استقالل 

در ايران بوده است.  هاشهرداريمرکزي تمايل به کنترل اعتبارات و به نوعي اعمال حاکميت متمرکز بر 

 هاهرداريشمالي  تأمينبه يكباره بدون بررسي ابعاد و شرايط  دولتبا توجه به شرايط مالي  1362در سال 

در مجلس به تصويب رسيد.  هاشهرداريموضوع استقالل مالي ها، شهرداريو همچنين مباني نظري ماليه 

دهد دولت بعد از قانون تجميع عوارض تمايل به متمرکز کردن برخي موضوعات مي بررسي موضوع نشان

 داشته است. هاشهرداريدر تخصيص منابع به 

د و دارزياديتوجه به مباني نظري و سپس نحوه اجرا اهميت  هاشهردارينظام مالي ريزي در پايه
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ت مبنايي بايد پاسخ داده شود. براي ماال اينكه کدام خدمت را کدام سؤاالبرخي اي هقبل از هر برنام

قسمت از بخش عمومي بايد ارائه دهد؟، حوزه نفوذ هر يك از سطوح دولت چقدر بايد باشد؟ براي هر 

 سياست مالياتي از نظر معيارهاي هرو چه نرخي بايد تعيين شود؟  اخذماز وظايف چه مالياتي با چه  يك

ي دولت از نظر اين معيارها بهتر هابخشچگونه است و آيا ساير ، انصاف و ... آوريکارايي، هزينه جمع

ت پاسخ داده نشود هر سؤاالاگر اين  ؟کنند؟ رابطه مالي شهرداري با دولت چگونه بايد باشدنمي عمل

 شود. منجر انظباطي مالي بي ي، ويي، ناپايدارآرشكالتي مانند ناکاتواند به ممي نظام مالي

ناپايداري و اتكاي بيش از حد  خصوصاً هاشهرداريصالح نظام مالي طرح درآمدهاي پايدار با هدف ا

 توجهي به مسائل مبنايي بيشتربي دليلهبه عوارض ساختماني تدوين شده است. اما ب هاشهرداريدرآمد 

 روندهاي گذشته است. سياقشبيه به پيشنهاداتي براي ايجاد منابع جديد براي شهرداري به همان 

رير بود، به رشته تحتهيه شده  هاشهرداريکه درباره ماليه هايي سلسه گزارش برمبتنيگزارش حاضر 

هاي شهرداريايدار به موضوع طرح درآمد پ قبلي خود نيزهاي در گزارشها . مرکز پژوهشدرآمده است

 (. در گزارش ديگري مباني15435با شماره مسلسل  1 هاشهرداريکشور پرداخته است )گزارش ماليه 

(. در 15434با شماره مسلسل  2 هاشهرداريبررسي شده است )ماليه  هاشهرداري درآمدي نظام نظري

اند هو دسترسي به بازارهاي مالي بررسي شد هاداريشهرگزارش سوم و چهارم مناسبات مالي دولت با 

(. با توجه به اهميت طرح 15454با شماره مسلسل  4و  15438با شماره مسلسل  3 هاشهرداريماليه )

يون مشترك درآمدهاي دستور کار قرار گرفتن آن در کميس کشور و درهاي شهرداريدرآمدهاي پايدار 

 پردازد. مي اين گزارش با جزئيات بيشتري به مفاد اين طرحپايدار در مجلس شوراي اسالمي، 

 شده کليات طرح بررسي و درباره آن اظهار نظر انجاممطالعات پيشين  برمبتنيدر ادامه ابتدا 

مواد  2بررسي شده است. در جدول  ي کشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار  1شود. در جدول مي

ن پيشنهاد شده است. در نهايت رار بر بررسي اين طرح در کميسيوالحاقي به اين طرح در صورت اص

  شود.مي بندي و پيشنهادات ارائهجمع

  

 طرحكليات 
 

برخي اختيارات مالي  شد، تأکيد ساليانهجه در قانون بود هاشهرداريکه خودکفايي  1362پس از سال 

نيز که با مشكالت مالي مواجه بودند، بدون توجه به مباني نظري  هاشهرداريواگذار شد.  هاشهرداريبه 

الوصول بودن برخي از انواع عوارض که ناشي از ضعف نظام اطالعات مالياتي سهل دليلبهماليه شهري و 

بود، در طول زمان، سهم عوارض ساختماني را افزايش دادند. در نتيجه اين تصميمات مالي، عارضه 

قانون برنامه پنجم توسعه،  (174)به همين خاطر در ماده پديد آمد.  شهرهاکالنر ناپايداري درآمد د

اما تا کنون شدند.  هاشهردارينظام درآمدهاي پايدار به تدوين  موظف هاشهرداريشوراهاي اسالمي و 



 

 

 

3 

کشور درواقع هاي شهردارياز طرف دولت تقديم مجلس نشده است. طرح درآمدهاي پايدار اي ههيچ اليح

اليحه دولت است که قرار بود در دولت بررسي شود و به  نويسپيشرونوشتي با اصالحات جزئي از 

شده و با توجه به ضرورت اصالح نظام  پيشقدممجلس تقديم شود. با اين حال نمايندگان محترم مجلس 

آنها  که در ذيل برخي از اي ايراداتي استدار طرح مذکور را تقديم کردند. اين طرحها ريمالي شهردا

 بررسي شده است. 

در ايران صورت نگرفته  هاشهردارييي که الزامات و مطالعات اوليه در زمينه نظام مالي بهينه آنجااز 

است و اين طرح به جاي پرداختن به اصالح نظام مالي و مقابله با آسيب ناپايداري درآمدي به دنبال 

مالياتي جديد هاي پايه و ايجادجديد هاي افزايش نرخ، وضع نرخافزايش برخي منابع جديد از طريق 

 است از دستور کار مجلس شوراي اسالمي خارج شود.  ترمناسباست، 

قانون اساسي است بنابراين  هفتادوپنجممغايرت با اصل  داراي طرحهمچنين بسياري از مواد اين 

مطابق با اظهارات نمايندگان دولت در کميسيون،  اًمستلزم تقديم اليحه از دولت به مجلس است، ضمن

 . است دولت در حال تدوين اليحه مذکور

وجهي تبيتوان عنوان کرد، تمرکز صرف بر منابع درآمدي و مي مشكل ديگري که در ارتباط با طرح

 هب هاشهرداريکرد منابع در سمت مصارف است. در حالي که بخشي از مشكالت مالي به مديريت هزينه

شود، مي که به منابع بودجه توجهاي هگردد که الزم است به همان اندازمي نحوه مديريت هزينه باز

 مصارف بودجه نيز مورد توجه قرار گيرد. 

کند. براي ماال تعريف عوارض مي را مطرحآنها  برخي تعارضات و تناقضات در مفاد طرح، لزوم اصالح

 ورطبهگردد، با انواع عوارضي که مي شهر توسط شوراي شهر وضعهاي هزينه تأمينبه منابعي که براي 

اشاره شده است در تعارض است و يا تعريف آنها  و در ضمن طرح به شودمي متمرکز توسط مجلس وضع

 ضرورتي ندارد.  استفاده فني شده باشد، درآمد پايدار بدون اينكه از آن در متن طرح

وجود اي مشابه در فصل هشتم طرح جامع مديريت شهري که اين طرح با محتو آنجاهمچنين از 

زيرا  ،قانون جامع مورد بررسي قرار گيرداين بخشي از  عنوانبه يك پيشنهاد اين است که اين طرح ،دارد

 دهد. مي روند پراکندگي قوانين و مقررات در کشور را ادامه ،تصويب يك قانون مجزا براي آن

گونه که در جدول زير توضيح داده خواهد شد، بسياري از مواد و احكام پيشنهادي طرح، در مجموعه همان

تواند در جهت راهبرد تنقيح قوانين با تغييراتي اندك، نميآنها  جددو تصويب موجود دارند ، هاشهرداريقوانين 

 کرد. تأمينتوان از طريق اصالح مواد مذکور را ميها مجلس باشد. ضمن اينكه بسياري از اين پيشنهاد

شود در کشور، پيشنهاد مي هاشهرداريبر اصالح نظام درآمدي  تأکيدبنابراين با توجه به جميع موارد ضمن 

 ،ولي در صورت اصرار نمايندگان محترم ،چند توصيه اول به رد کليات است هراين طرح از دستور خارج شود. 

 .ودشها تقديم ميشرح جداول زير به تفكيك مواد و تبصرههاي مجلس شوراي اسالمي بهپژوهش نظرات مرکز
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 ي كشورهاشهرداريطرح درآمد پايدار بررسي مفاد . 1جدول 

 پيشنهاد مركز نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح ي كشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار 

 تعاريف: ( ـ1)ماده 

: درآمدي است که از دو خصيصه تداوم درآمد پايدار .1

توسعه  چارچوبداشتن در طول زمان و مطلوب بودن آن در 

 پايدار برخوردار باشد.

درآمد پايدار را با مفهوم توسعه پايدار خلط کرده است  «1»در بند 

مجزا است.  کامالًدرحالي که اين دو مفهوم در دو حوزه مختلف و 

 گردد در حاليمي پايدار در درآمد پايدار به ثبات و اتكاپذيري باز

که پايدار در توسعه پايدار به رعايت حقوق بين نسلي و مالحظات 

 د. ارد اشتراك لفظي صرفاًو اين کلمه گردد مي ي بازمحيطزيست

: درآمدي است که در طول درآمد پايدار

 و اي ثبات بوده و قابل اتكا باشددار زمان

 . قوانين مربوطه وضع شود برمبناي

هاي کلي دولت براي سياست براساس: وجوهي که عوارض .2

قوانين و مقررات مربوط  چارچوبهاي شهر و در هزينه تأمين

 گردد.توسط شوراي اسالمي شهر وضع مي

 سبراسا اوالًدر اين قانون عوارض را به اين صورت تعريف کرده که 

 هايهزينه تأمينبراي  ثانياًکلي دولت وضع شود، هاي سياست

توسط شوراي اسالمي شهر وضع شود. در حالي  ثالااًشهر باشد و 

 متمرکز طوربهيم که دار که در قوانين و مقررات ايران هم عوارضي

براي  تواندميشود که اين عوارض هم مي توسط مجلس وضع

( يا افزودهارزششهر )مانند عوارض ماليات بر هاي هزينه تأمين

باشد )مانند عوارض خروج از ها ساير دستگاههاي هزينه تأمين

توسط شوراي شهر وضع شود. بنابراين تعريف  تواندميکشور( و هم 

 شود. مي عوارض به اين صورت موجب تناقضات قانوني

به عالوه در نظام حقوقي ايران هيچ کجا عوارض تعريف نشده است 

 و الزم است تعريف صحيحي از عوارض ارائه شود. 

محلي به دو نوع عوارض محلي و غيروارض يك راهكار تعريف ع

است. عوارض محلي آن دسته از عوارضي است که توسط شوراي 

اداره شهر است و هاي هزينه تأمينشود و براي مي شهر وضع

محلي آن دسته از عوارضي است که توسط مراجعي عوارض غير

 تأمينبراي وجوهي که  عوارض محلي:

قوانين و  چارچوبهاي شهر و در هزينه

مقررات مربوط توسط شوراي اسالمي شهر 

 . گرددوضع مي

وجوهي که توسط  محلي:عوارض غير

شود و مي مراجعي غير از شوراي شهر وضع

 هاشهردارينوعي درآمد براي  تواندميهم 

ساير هاي هزينه تأمينباشد و هم براي 

 باشد. ها دستگاه
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 پيشنهاد مركز نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح ي كشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار 

 تأمينبراي  تواندميشود و هم مي غير از شوراي شهر وضع

ساير هاي مالي هزينه تأمين تواندمياشد و هم شهر بهاي هزينه

 اجرايي باشد. هاي دستگاه

 براساس: شهر با جمعيت حداقل يك ميليون نفر شهركالن .3

 آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن.

بايد در آنها  شهرها و تعريف بنديطبقهبايد در نظر داشت که 

قانون تقسيمات کشوري  ازجملهقوانين مبنايي مربوط به خود 

تدوين شود. با وجود اينكه قانون تقسيمات کشوري موجود 

اليحه تقسيمات  نويسپيشاما در  ،را تعريف نكرده شهرهاکالن

 به اين صورت تعريف شده است: کشوري 

 

 (2)ماده 

ذيل اصالح و دو  شرحبه هاشهردارينامه مالي ( آيين29ماده ) 

 گردد:تبصره به آن الحاق مي

 شود:ذيل تقسيم مي شرحبه هاشهرداريمنابع و درآمد 

 درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي و اختصاصي .1

 درآمدهاي ناشي از بهاي خدمات .2

هاي دولت بابت جبران بخشي از هزينه خدمات پرداخت .3

 هاعمومي و توسعه زيرساخت

 ها و عوارض توأم با مالياتمالياتدرآمد ناشي از  .4

 درآمد حاصل از جرائم و تخلفات .5

اي و ساير منابع هاي مالي و سرمايهاييدارواگذاري .6

 تسهيالت ازجمله

گذاري و مشارکت در درآمد حاصل از سرمايه .7

 گذاريسرمايه

 برخي از منابع درآمدي پيشنهاد شده در اين ماده نياز به اصالح

 شود. مي د که درباره آن توضيحاتي ارائهدار

در يك اي همالي و سرمايهاي اييدار واگذاري «6»در بند 

اند و مطابق با متفاوت درحالي که ماهيتاًاند هبند قرار گرفت

( GFSدولت و بخش عمومي )هاي المللي حساباستاندارد بين

 الزم است به لحاظ شكلي مجزا شوند. 

ي و مشارکت در گذاردرآمد حاصل از سرمايه «7»بند 

ي پيشنهاد شده است درحالي که اگر شهرداري گذارسرمايه

دهد،  انجامي گذاري کند و يا مشارکت در سرمايهگذارسرمايه

نوع است، يا سود حاصل برد دو مي يگذارمنافعي که از اين سرمايه

ي است که در اين صورت بايد در گذاراز به بار نشستن سرمايه

مشارکت  خاطربهقسمت درآمدهاي شهرداري قرار گيرد و يا اينكه 

اي هاييداربخشي از آورده غير نقدي شهرداري )که يا زمين است يا

نامشهود مانند پروانه ساختماني و عوارض و ... ( تبديل به 

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي و . 1

 اختصاصي

 درآمدهاي ناشي از بهاي خدمات. 2

هاي پرداختساز: برابريهاي . پرداخت3

دولت بابت جبران بخشي از هزينه خدمات 

و توسعه  هاعمومي و توسعه زيرساخت

 اي متوازن منطقه

ها و عوارض توأم با درآمد ناشي از ماليات. 4

 ماليات

 درآمد حاصل از جرائم و تخلفات. 5

 اي هاي سرمايهاييدارواگذاري. 6

 هاي مالياييدارواگذاري .7

هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و کمك. 8

ساير درآمدهايي که به موجب قوانين و 
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 پيشنهاد مركز نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح ي كشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار 

هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير کمك .8

تعيين درآمدهايي که به موجب قوانين و مقررات مربوط 

 گردد.مي

شود و همچنان مي لشرکه شهرداري در يك پروژهاسهم

ايي تغيير کرده. دارايي است منتها به خاطر شكل ايندارنوعي

آورده غيرنقدي با  عنوانبهي وقتي شهرداري زميني را عبارتبه

اي هايي سرمايدارگذارد واگذاريمي بخش خصوصي به مشارکت

شود. بنابراين مي ايي مالي نيز زياددارافزايش يافته و تملك

درآمد در بودجه ثبت کرد. اگر منظور  عنوانبهتوان اين را نمي

 توان در ذيل رديفمي تفكيك اين نوع منافع از ساير منابع است

مالي اين منابع را هاي اييدارو تملكاي هايي سرمايدارواگذاري

 تفكيك کرد. 

 گردد.مقررات مربوط تعيين مي

مالي اعم  تأمينتوانند از ابزارهاي مي هاشهرداري ـ«1»تبصره 

از تسهيالت منابع داخلي و خارجي، اوراق مشارکت، 

 گذاري خارجي )فاينانس(، بيع متقابل، صكوك و سهامسرمايه

هاي هاي شهري و اجراي طرحپروژه براي توسعه زيرساخت

ونقل عمومي استفاده توسعه مديريت شهري با اولويت حمل

 نمايند.

قوانين موضوعه از  ساسبراتوانند مي هاشهرداريدر حال حاضر 

مطابق با مجوز  هاشهردارياين ابزارها استفاده کنند، براي ماال 

دام توانند اقمي قانون انتشار اوراق بهادار براساسبودجه و  ساليانه

، تسهيالت ازجملهبه انتشار اوراق بهادار کنند. براي ساير ابزارها 

صويب کنند. بنابراين تتوانند استفاده مي فاينانس، صكوك و ... نيز

 اين تبصره لزومي ندارد.

توانند براي کسب مي هاشهرداريهمچنين مطابق با صدر اين ماده 

 مالي استفاده کنند. واگذاريهاي اييدار درآمد از واگذاري

مالي نيز شامل هر آن چيزي است که به موجب اوراقي هاي اييدار

ه اين تصويب اين تبصربنابر. کندمي منابعي را دريافتشهرداري 

 لزومي ندارد.

 «قوانين و مقررات مربوطه براساس»عبارت 

 .عمومي اضافه شود ونقلحملپس از 
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 پيشنهاد مركز نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح ي كشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار 

هاي توانند براي اجراي پروژهمي هاشهرداري ـ«2»تبصره 

ي مناسب از قبيل منابع مالي يهاي اجرامديريت شهري از روش

منابع مالي و  تأمين(، BOTبرداري و واگذاري )و ساخت و بهره

(، طرح و ساخت کليد در BOOبرداري )ساخت و تملك و بهره

برداري و مالكيت و واگذاري (، ساخت و بهرهEPCدست )

(BOOT( ساخت و اجاره و واگذاري ،)BLT احيا و ،)

برداري (، ساخت و اجاره و بهرهROTبرداري و انتقال )بهره

(BLO( مشارکت بخش عمومي و خصوصي ،)PPPبا ،) 

ه به نامه معامالتي کآيين براساسهاي کافي، بيني تضمينپيش

هاي و دهياري هاشهرداريپيشنهاد وزارت کشور )سازمان 

 دولت خواهد رسيد، اقدام نمايند. هيئتکشور( به تصويب 

مشارکتي با هاي در اجراي پروژه هاشهردارييكي از مشكالتي که 

در نظام حقوقي ايران قانوني هاي پايه نبودند داربخش خصوصي

خصوصي است. علت آن هم  بخش عمومي تدر ارتباط با مشارک

مالي و اجراي پروژه يك شيوه جديد  تأمينه اين شيوه اين است ک

 در ايران قديمي است. هاشهردارياست در حالي که قوانين 

 نآايرادهاي الح شود تا نحوي اصالبته الزم است اين مصوبه به

 برطرف شود. 

ا آنه همه زيرا ،مشارکت نيستهاي لزومي به بيان همه انواع شيوه اوالً

 ( هستند. pppاز خانواده مشارکت بخش عمومي خصوصي )

با  يمشارکت نيست و ارتباطهاي شيوه ازجمله epc دوماً

 ندارد.  pppقراردادهاي 

هاي توانند براي اجراي پروژهمي هاشهرداري

 تأمينهاي مديريت شهري از انواع روش

مالي مشارکت بخش عمومي خصوصي 

(PPPبا پيش ،)هاي کافي، بيني تضمين

قوانين و مقررات موضوعه و  براساس

نامه معامالتي که به پيشنهاد وزارت آيين

هاي و دهياري هاشهرداريکشور )سازمان 

دولت خواهد رسيد،  تهيئکشور( به تصويب 

 اقدام نمايند.

 (3)ماده 

هزينه شهر نسبت  تأمينتوانند براي شوراهاي اسالمي شهر مي

ت، اتأسيسبه تصويب اليحه عوارض اعم از پروانه ساختماني و 

ات شهري، تأسيسبرداري از اماکن و معابر و تبليغات و بهره

عوارض تفكيك و تغيير کاربري اراضي و مستحدثات، 

هاي توسعه شهري، تردد ناشي از اجراي طرح افزودهارزش

 براساسخودروها از معابر شهري و ساير اموال غيرمنقول 

 هاي ابالغي وزارت کشور اقدام نمايد.دستورالعمل

يكي از  1375قانون تشكيالت مصوب  (71)ماده  «16»در بند  -

وظايف شوراهاي اسالمي شهر را تصويب لوايح برقراري يا لغو 

عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن مطابق با 

عمومي دولت دانسته است. همچنين در ماده اصالحي هاي سياست

( اين اختيار به شوراهاي اسالمي 1386اين قانون )مصوب ( 77)

شده تا نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و شهر داده 

 وزيران اقدام کنند.  هيئتمصوب  نامهآييندرآمدهاي اهالي طبق 

اين اجازه  هاشهرداريبنابراين در قوانين و مقررات مربوط به  -

شوراهاي اسالمي شهر داده شده است. اما با تصويب تبصره ماده  به

محدود به  صرفاًکه اين اختيار  افزودهارزشقانون ماليات بر  (41)

عوارض محلي شده است و با توجه به اينكه در قوانين نه تنها هيچ 

 پيشنهاد 

ناشي از اجراي  افزودهارزش»حذف عبارت 

پروانه »و عبارت « هاي توسعه شهريطرح

 «ساختماني
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 پيشنهاد مركز نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح ي كشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار 

مصداقي از عوارض محلي ذکر نشده است بلكه هيچ تعريفي هم 

 ازجملهنظارتي هاي نيز ارائه نشده است. به همين خاطر دستگاه

راين نابکند. بمي ديوان عدالت اداري بسياري از اين مصوبات را لغو

يك راهكار تصريح مصاديق انواع عوارض محلي در قانون است و 

 هاي مالياتاخذمراهكار ديگر تعريف عوارض محلي و تفكيك آن از 

 و عوارض ملي است. 

مالي شهرداري دريافت  تأمينمشكالت اصلي نظام  ازجمله -

ساختماني است که موجب شده است هاي عوارض پروانه

ع شهرداري و منابهاي سياست تأثيري بر مسكن تحت گذارسرمايه

ان مسكن قرار گيرد. گذاررفتار سرمايه تأثيرمالي شهرداري تحت 

ي کشور به عوارض شهرهاکالنمتوسط وابستگي درآمد شهرداري 

 درصد است.  10ساختماني حدود هاي پروانه

حق  اخذ 1395 ماهنظر شوراي نگهبان در مرداد براساس -

 ولي باشدمي حرام شرعاً) است مرغوبيت حق همان هک –مشرفيت 

 توسط عوارض جعل حق وجود فرض در –بر اين حق  عوارض جعل

بين حق مشرفيت که همان حق . دندار مانعي شرعاً( مقنن

مشرفيت فرق  حق بر عوارض بين واست  افزودهارزشمرغوبيت و 

عوارض بر حق  اخذحق مشرفيت حرام بوده ولي  اخذاست و 

جا از اموال مالك است و در اين افزودهارزشمشرفيت مانعي ندارد 

مانند ساير اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز 

 .قانوني محذوري ندارد
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 پيشنهاد مركز نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح ي كشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار 

برخي موارد نسبت به  گفتني است رويكرد شوراي نگهبان در

 است. براي ماال اين شورا، کنندهتوسعه اختيارات شورا محدود

( قانون 5برقراري عوارض توسط شوراهاي اسالمي در ذيل ماده )

برنامه سوم را زائد بر وظايف نظارتي موضوع اصل يكصدم دانسته 

هاي درخواستي وام اخذتصويب »و در اظهار نظري ديگر  1است

شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان 

هاي ي و سازمانهادي شهردارهاي کارمزد جهت اجراي طرح

 2.دانسته است يكصدمتوسط شوراي شهر را مغاير اصل « وابسته...

حتي شوراي نگهبان مصوبه مجلس که به شوراي شهر صالحيت 

شوند در محدوده شهرها مي که باغ محسوبهايي تشخيص محل

قانون اساسي قلمداد نموده  يكصدمرا داده بود، را مغاير اصل 

 3است.

قانون »در خصوص  ازجملهدر مواردي  شودمي متذکرالبته  -

تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشوري و انتخاب 

اينكه در اين قانون  عليرغم 1/3/1375مصوب  «شهرداران

دهيار و عزل آن  عنوانبه ذيصالح؛ انتخاب فردي ازجملهاختياراتي 

هردار (، انتخاب ش(68)ماده « م»توسط شوراي اسالمي روستا )بند 

( (71)ماده « 1»توسط شوراي اسالمي شهر و برکناري او )بند 

(، (71)ماده « 13»پيشنهادي شهرداري )بند هاي تصويب وام

                                                 
 شوراي نگهبان. 12/10/1381مورخ  2190/30/81اظهار نظر شماره  .1

 شوراي نگهبان. 18/11/1385مورخ  20377/30/85اظهار نظر شماره  .2

 شوراي نگهبان. 7/2/1387مورخ  25669/30/87اظهار نظر شماره  .3
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 پيشنهاد مركز نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح ي كشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار 

(، تصويب لوايح (71)ماده « 14»تصويب معامالت شهرداري )بند 

 بينييش( پ(71)ماده « 16»برقراري يا لغو عوارض شهر )بند 

گهبان از اين جهت قرار گرديده است، مورد اعتراض شوراي ن

نگرفته است. هرچند همين موارد بعضاً در مواردي مورد ايراد اين 

 شورا واقع شده است.

شوراهاي اسالمي شهر موظفند در خصوص  ـ«1»تبصره 

ماه هر سال براي پيشنهاد وضع عوارض حداکار تا پانزدهم بهمن

اجرا در سال بعد اقدام و حداکار تا پانزدهم اسفندماه اعالم 

 عمومي نمايد.

نه تنها وضع عوارض جديد، بلكه تغيير نرخ عوارض نيز بايد اعالم 

هر در ميان سال عمومي شود. همچنين ممكن است شوراي ش

اقدام به تصويب و وضع عوارض جديد يا تغيير نرخ کند، در اين 

 صورت بايد قبل از اجرا اعالم عمومي شود. 

شوراهاي اسالمي شهر موظفند در خصوص 

 ،يا تغيير نرخ آنپيشنهاد وضع عوارض و 

عمل کنند که حداقل يك ماه قبل  ايگونهبه

 از اجرا اعالم عمومي شود. 

توانند نسبت به تصويب شوراهاي اسالمي شهر ميـ «2»تبصره 

هاي وابسته نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان

 اتوبوس و ساير خدمات شهري اقدام نمايد. تاعم از پسماند، بلي

قانون تشكيالت و وظايف و ( 71)ماده  «26»اين حكم در بند 

 .ددار ( وجود1386انتخابات شوراها )اصالحي 

هاي تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان

با ها مالي و معامالت شهرداري نامهآيينوابسته به آن با رعايت 

 رعايت مقررات مربوط. 

 حذف 

کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که در محدوده و  ـ«3»تبصره 

پردازند مكلفند عوارض و حريم شهر ساکنند و يا به فعاليت مي

 بهاي خدمات شهرداري را پرداخت نمايند.

ي است و در قوانين و مقررات مربوطه نيز تأکيد صرفاًاين حكم 

ز اهايي د. همچنين بايد به اين نكته اشاره کرد که بخشدار وجود

شوند و ممكن است از مي مستقل اداره طوربهم شهري حري

 توانري دريافت نكنند در اين صورت نميشهرداري خدمات شه

 را ملزم به پرداخت بهاي خدمات شهري کرد. آنها 

همچنين شورا در اظهار نظري مصوبه مجلس ذکر است شايان 

مبني بر بررسي عوارض قابل وصول در حوزه روستا و پيشنهاد آن 

کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که در 

محدوده و حريم شهر ساکنند و يا به فعاليت 

 فعاليت کههاي ير از حوزهپردازند، به غمي

هستند  مستقلاي محدوده و حريم دار

صنعتي و روستاهاي هاي )مانند شهرك

مكلفند عوارض و بهاي  ،داخل حريم شهرها(

 خدمات شهرداري را پرداخت نمايند.
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 پيشنهاد مركز نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح ي كشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار 

يكي از وظايف شوراي  عنوانبهبه شوراي بخش جهت تصويب 

اينكه زائد بر وظايف نظارتي موضوع اصل يكصدم  دليلبهروستا را 

 .1باشد مغاير اصل يكصدم دانسته استمي قانون اساسي

 ي: قانون محاسبات عموم (90)لغو ماده  قانون

 (90)ماده  1364از تاريخ اول فروردين ماده سال  -ماده واحده 

ها و مؤسسات و لغو و کليه وزارتخانه قانون محاسبات عمومي

بنيادها موظفند هر  نهادهاي انقالب اسالمي و ي دولتي وهاشرکت

 .دپرداخت نماين هاشهردارينوع عوارض متعلقه را به 

در هر مقطعي که وصول هر  تواندميوزير کشور  ـ«4»تبصره 

نوع عوارض و بهاي خدمات را منطبق بر قوانين، مقررات و 

هاي عمومي دولت نداند، نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام سياست

 نمايد.

 يمدارقانون تشكيالت و ... (77)در تبصره ماده 

عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل 

تواند در هر مقطعي که وصول هر نوع مي کشوروصول است. وزير 

مصوب نداند، نسبت به اصالح يا لغو  نامهآيينعوارض را منطبق بر 

 آن اقدام نمايد. 

 پيشنهاد حذف

 (4)ماده 

در راستاي تحقق درآمد پايدار، عوارض ذيل در محدوده و حريم  

 گردد:و به حساب شهرداري محل واريز مي اخذشهر 

رود مي باشد انتظارمي ف ماده که تحقق درآمد پايداربا توجه به هد

شود. با  تأسيسدر اين ماده درآمدهاي مستمر و باثبات وضع و 

گيرد. مي اگانه مورد بررسي قرارجد طوربهاين حال هر بند 

همچنين در اين ماده در محدوده و حريم شهر وضع شده است که 

مناطقي باشد که با توجه به اينكه حريم شهر ممكن است شامل 

دهياري و ...  ازجملهشوند مي اداري ديگري ادارههاي توسط حوزه

 . رسدنمي نظرعام براي اين مناطق منطقي به طوربهوضع عوارض 

فعاليت هاي به غير از حوزه»افزودن عبارت 

هستند  مستقلاي محدوده و حريم دار که

صنعتي و روستاهاي هاي )مانند شهرك

  .پس از کلمه شهر «شهرها(داخل حريم 

                                                 
 شوراي نگهبان.  19/9/81مورخ 2022/30/81اظهار نظر شماره  .1
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 پيشنهاد مركز نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح ي كشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار 

( مبالغ دريافتي توسط نيروي انتظامي بابت %10درصد )ده .1

 صدور و تمديد گذرنامه و گواهينامه رانندگي.

درصد وجود  5با توجه به اينكه اين عوارض قبل از اين به ميزان 

درصدي آن به معناي افزايش منابع به ميزان  100داشته، افزايش 

 1393درصد از اين محل است. عملكرد اين اعتبارات در سال  100

ميليارد تومان بوده است.  6ميليارد تومان و  17برابر با  1394و 

که بسته به تصميم  آنجااز ها ين درآمددهد امي اين خود نشان

ل شكهب تواندمين شودمي زا تعيينبرون صورتبهد و دار اشخاص

درآمد ايجاد کند. همچنين دريافت  هاشهرداريمستمر براي 

که قرار نيست شهرداري به  آنجاعوارض صدور و تمديد گذرنامه از 

اي منطق دار ان خدمات متفاوتي ارائه دهددارگروه گذرنامه

 اقتصادي نيست. اگرچه برخي از کساني که گذرنامه دريافت

پروازهاي خارجي موجب ايجاد  انجامکنند ممكن است از طريق مي

ازدحام در مسيرهاي منتهي به فرودگاه شوند. همچنين افرادي که 

 سال يك بار عوارض پرداخت 5کنند براي هر مي گذرنامه دريافت

است هر سال سفر بروند يا ممكن کنند در حالي که ممكن مي

مه اسفر نروند بنابراين تغيير پايه عوارض از تعرفه گذرن است اصالً

 رسد. مي نظرهتر ببه عوارض خروج از کشور مناسب

دريافتي بابت صدور و درصد مبالغ  10

درصد عوارض خروج  5نامه و تمديد گواهي

نيروي انتظامي  از کشور توسط که توسط

 .ودشمي دريافت

عوارض از انواع وسايط نقليه و موتورسيكلت اعم از توليد  اخذ .2

داخل يا وارداتي به استاناي خودروهاي برقي و هيبريدي 

 حجم موتور، آاليندگي و سال توليد توسط شهرداري. براساس

 «ب»بند  براساسض خودرو که در حال حاضر عوار اخذدر اين بند 

شود و نرخ آن مي گرفته افزودهارزشقانون ماليات بر  (43)ماده 

در هزار  5/1شود و به اندازه مي تعيين ساليانهدر قانون بودجه 

هاي ارزش قيمت فروش خودروهاي داخلي و ارزش خودرو

باشد. با توجه به اينكه در اين حكم پيشنهادي نرخ مي صادراتي

افزودن عبارت زير پس از کلمه حساب در 

 : «2»تبصره 

ي کل کشور داررابطي نزد خزانهبه حساب » 

ي موظف است اين منابع را دارواريز و خزانه

 «بالفاصله به حساب
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ميزان و ترتيبات وصول عوارض به پيشنهاد وزارت  ـ«1»تبصره 

دولت خواهد  هيئتکشور و سازمان محيط زيست به تصويب 

 رسيد.

ه نامگران مكلفند قبل از صدور بيمهکليه بيمه ـ«2»تبصره 

و بالفاصله به حساب  اخذخودرو را  ساليانهشخص ثالث، عوارض 

 شهرداري محل واريز نمايند.

عوارض خودرو متناسب با حجم موتور، ميزان آاليندگي و سال 

ه آن بهاي توليد پيشنهاد شده است الزم است نحوه تعيين نرخ

ن و دو اين ماده به آ «1»نحو مقتضي پشنهاد گردد که در تبصره 

 اشاره شده است. 

ت مهمي اس مسئلهودن اين اعتبارات همچنين نظارت و قابل رصد ب

اينكه با توجه به تبصره  که بايد در اين ماده ديده شود خصوصاً

اين اعتبارات حذف گرديده است. اي هاين ماده، گردش خزان «2»

شود اين منابع به حساب رابطي نزد مي بنابراين پيشنهاد

ي موظف است اين منابع را داري واريز شود و خزانهدارخزانه

 بالفاصله به حساب شهرداري محل واريز نمايد. 

( %1درصد )يك عوارض نقل و انتقال انواع خودرو به ميزان .3

( مجموع ارزش %1درصد )قيمت فروش کارخانه داخلي و يا يك

گمرکي و حقوق ورودي اعم از توليد داخل يا وارداتي تعيين و 

توسط سازمان امور مالياتي وصول و به حساب شهرداري مبدأ 

 واريز نمايند.

 عنوانبهدرصد ماليات نقل و انتقال خودرو  1پيشنهاد شده است 

درصد قيمت فروش  1عوارض دريافت شود. دولت به ميزان 

کارخانه خودرو داخلي يا ارزش خودرو خارجي عوارض نقل و 

کند و اين عوارض بر حسب سال توليد مي انتقاالت خودرو دريافت

درصد(. اين  60 يابد )جمعاًمي درصد کاهش 10سال  6تا  ساليانه

بر ماليات نقل و انتقاالت درصد مازاد  1بند نيز به دنبال افزودن 

عوارض است. با توجه به اينكه شهروندان به عناوين  عنوانبهخودرو 

کنند وضع اين مي متعددي پرداختهاي گوناگون عوارض و ماليات

د و باعث افزايش داروکارکسبمنفي بر محيط  تأثيرنوع عوارض 

ي که در حال حاضر طوربهشود. مي هزينه مبادله براي اشخاص

عوارض مرتبط با خودرو عبارتند از عوارض ساليانه خودرو به اندازه 

درصد، و ...،  1ي خودرو به ميزان گذاردرصد، عوارض شماره 5/1

 حذف اين بند
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 ازجملهها افزودن عوارض نقل و انتقاالت در کنار ساير ماليات

درصد  2و ماليات بر نقل و انتقاالت به ميزان  افزودهارزشماليات بر 

ماليات و هاي (، پايهافزودهارزشقانون ماليات بر  (42))ماده 

کند که بهتر است همه آن مي ماليات متعددي ايجادهاي نرخ

 تجميع شود. 

سازمان امور مالياتي قادر به دريافت اين عوارض نيست چرا  ضمناً

قانون رسيدگي به تخلفات ( 9ماده )که با توجه به استفساريه 

بز صادره توسط نيروي انتظامي سند راهنمايي و رانندگي، برگ س

 رسمي است و نيازي به سند دفتر اسناد رسمي نيست. 

اليحه ماليات بر در گرفته صورت اصالحات از يكيهمچنين 

 نحوه و وضع سازيهماهنگ سبز، ماليات فصل در افزودهارزش

 و اصول با ايران در زميني ونقلحمل بخش از سبز ماليات اخذ

 راستا، اين درت. دنياس در نقليه طيوسا از ستانيماليات مباني

 براي منطقي چارچوب خودرو، انتقال و نقل ماليات حذف ضمن

 در خودرو نگهداري ساليانه مالياتو  خودرو خريد ماليات اخذ

 از استفاده ترويج و تشويق ضمن که است شده طراحي اليحه

 آاليندگي از که را خودروهايي تر،پاك و ترپيشرفته يهافناوري

 اندك مالياتي هاينرخ يا و معافيت مشمول برخوردارند کمتري

 را باالتري خريد بر ماليات و ساليانه ماليات مقابل، در و نمايدمي

 د. کنمي وضع بيشتر آاليندگي با خودروهاي براي
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شهري بار و ونقل برون( مبلغ کل بليط حمل%5درصد )پنج. 4

ده کننهاي ارائهداخل کشور، توسط شهرداري يا شرکتمسافر در 

 نمايند.خدمات به حساب شهرداري مبدأ واريز مي

قانون ارزش ماليات بر  (43ماده )« الف»بند اين حكم در 

د، منتها در اين حكم بار برون شهري را نيز دار وجود افزودهارزش

نطقي لمي و مپايه مالياتي جديد اضافه کرده که پشتوانه ع عنوانبه

 دنهاپيش افزودهارزشندارد بنابراين بازگشت به قانون ماليات بر 

 .شودمي

قانون ماليات بر  (43ماده )« ب»بند متن 

 دهوزافارزش

هاي ( عوارض از قراردادهاي پيمانكاري پروژه%1درصد )يك. 5

 عمراني واقع در محدوده شهر.

بودجه دولت و پيمانكاران طرف قرارداد دولت براي  دراين حكم 

. توجه به ماهيت اين نوع است محروم وجود داشتههاي استان

اگر کارفرماي طرف  کند که وضع چنين عوارضيمي عوارض روشن

ي بر درآمدهاي شهرداري تأثيرهيچ  قراردادها شهرداري باشد

هاي كاري پروژهدرصد عوارض قراردادهاي پيمان 1ه ک آنجاندارد. از 

عمراني واقع در محدوده شهرها موجب افزايش قيمت تمام شده 

شود به همين ترتيب قيمت تمام مي به همان ميزانها ن پروژهآ

خود شهرداري اين  عمالًيابد و مي شده نيز به همين ميزان افزايش

کند. بنابراين بدون اينكه بر سرجمع مي هزينه مازاد را پرداخت

ي بگذارد اين عوارض ممكن است تأثيردرآمدهاي شهرداري 

در صورتي که موجب عدم شفافيت بيشتر در اين قراردادها شود. 

کارفرما بخش خصوصي باشد، اين حكم موجب افزايش هزينه براي 

شود. در حالت سوم اگر کارفرما دولت باشد، مي بخش خصوصي

 شود. مي دولتهاي عوارض موجب افزايش هزينهوضع اين 

درصد  3با اين حال با توجه به اينكه در قراردادهاي پيمانكاري 

مستقيم( هاي قانون ماليات (104)ماليات مستقيم )مطابق با ماده 

ضابطه نحوه اعمال اين نوع  براساس افزودهارزشدرصد ماليات  9و 

  حذف اين بند. دپيشنها

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

16 

 پيشنهاد مركز نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح ي كشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار 

درصد عوارض  1وضع اين  شود،مي از کارفرما دريافتها ماليات

 9درصد از  3شود. ضمن اينكه پيشنهاد نميها مازاد بر اين ماليات

، عوارض محسوب شده و سهم افزودهارزشدرصد ماليات بر 

 باشد. ميها شهرداري

در صورت وجود چنين عوارضي، بايد ابهامات اين حكم برطرف 

و کدام عمراني چيست هاي اينكه منظور از پروژه ازجملهشود 

 نظر است. مد قراردادهاي پيمانكاري

الابت اسناد ( از مجموع درآمد حاصل از حق%8درصد ) هشت. 6

( اصالحي قانون ثبت اسناد و امالك 123رسمي موضوع ماده )

 هاي اسناد رسمي.توسط دفترخانه 1351ماه مصوب دي

گردد که در آن سال مي باز 1351سابقه قانوني اين حكم به سال 

شير و خورشيد درصد به  42الابت دولت از مجموع درآمد حق

 هاشهرداريکشور به سرخ ايران و هشت درصد از طريق وزارت

کرده کليه وجوه جهت  تأکيدشود. البته در همان حكم مي واريز

اين  1362 شود. در قانون بودجه سالمي تقسيم به خزانه واريز

قانون ماليات بر  (50)د. همچنين در ماده شومي حكم لغو

برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي گفته شده  افزودهارزش

انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در 

ن همچني، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، اين قانون

محاسبه ماليات، سود سهام  اخذمبرقراري عوارض به درآمدهاي 

گذاري و ساير عمليات سود سپرده، سود اوراق مشارکت، هاشرکت

، و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز هابانكمالي اشخاص نزد 

 . باشدتوسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي

 پيشنهاد حذف اين بند
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بر حسب شكايت فردي  1396به عالوه ديوان عدالت اداري در سال 

الابت توسط شوراي شهر درصد عوارض بر حق 8نسبت به وضع 

 برمبتنيملي بودن اين وجوه آن را عوارض محلي  دليلبهاراك 

ندانسته و چون اين  افزودهارزشقانون ماليات بر  (50)تبصره ماده 

شود مصوبه شوراي شهر مي منابع به حساب خزانه کل کشور واريز

 اراك را لغو کرد. 

چنين عوارضي موجب کاهش درآمد  غير از موارد مطروحه وضع

 قانون اساسي است.  هفتادوپنجمشود و مغاير با اصل مي دولت

 (5)ماده 

و  هاشهرداريسهم  عنوانبهدرآمدهايي که در قوانين و مقررات 

گردد جزء درآمد عمومي نبوده و بايد ها تعيين ميدهياري

 مستقيماً به آنان پرداخت گردد.

 

درآمد عمومي  -مده است آقانون محاسبات عمومي  (11)در ماده 

ماليات  ها و مؤسسات دولتي وعبارت است از درآمدهاي وزارتخانه

انحصارات و  ي دولتي و درآمد حاصل ازهاشرکت و سود سهام

درآمدهايي که در قانون بودجه کل کشور تحت  مالكيت و ساير

 هاشهرداريبنابراين درآمد  .شودعنوان درآمد عمومي منظور مي

سهم  عنوانبهمد عمومي نبوده. اما اگر بخشي از منابع عمومي آدر

شده باشد و در ضمن قانون  بينيپيشدر قانون  هاشهرداري

شده باشد، بايد از  بينيپيشپرداخت از طريق بودجه عمومي 

مشخص تخصيص داده شود. عالوه بر اين اي هطريق رديف بودج

ه شد بينيپيشمصارف اين نوع درآمدها در قانون مربوطه  معموالً

 است. 

 

بيني شده در بودجه سنواتي تحت عنوان اعتبارات پيش -تبصره

 گردد.ها پرداخت ميو دهياري هاشهرداريکمك به 

ضوابط پرداخت کمك و يا اعانه به افراد ( قانون 2ماده ) «الف»بند 

قانون محاسبات عمومي  (71دولتي موضوع ماده )غيرو مؤسسات 

 :کشور

 پيشنهاد حذف تبصره
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نقدي و مستقيماً به شخص  صورتبهدر صورتي که کمك و يا اعانه 

 اخذدولتي پرداخت شود حسب مورد با غير حقيقي يا حقوقي

دولتي غير از شخص حقيقي و يا مقام مجاز شخص حقوقي رسيد

بند اعالميه  مزبور به هزينه قطعي منظور خواهد شد. در اجراي اين

وجه به حساب بانكي ذينفع نيز در حكم رسيد  مبني بر واريز بانكي

 .خواهد بود

پرداخت کمك و يا اعانه به اين قانون  (1)همچنين در ماده 

ها و خانهوزارت دولتي از محل بودجهغيراشخاص حقيقي و حقوقي 

 خاصي موارد منحصراً دررا  ي دولتيهاشرکتمؤسسات دولتي و 

 داند. مي مجاز

ردن کمك تلقي کبر پيشنهاد تصويب حكمي عام مبني بنابراين

و  گذارنظر قانونفخال هاشهرداريهمه اعتبارات پرداختي به 

 قوانين و مقررات قبلي است.

 (6)ماده 

( قانون 23هاي موضوع ماده )و دهياري هاشهرداريسهم 

هر ماه  8/12/1389رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 

ه داري کل کشور بحداکار تا پايان پانزدهم ماه بعد توسط خزانه

و  هاشهرداريحساب تمرکز وجوه وزارت کشور )سازمان 

ضرايب و  براساسگردد تا هاي کشور( واريز ميدهياري

ولت د هيئتيشنهاد وزارت کشور به تصويب هايي که به پشاخص

و سي درصد  هاشهرداري( %70رسد به نسبت هفتاد درصد )مي

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نحوه  (23)ماده  «الف»در بند 

توزيع درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي به اين صورت است که 

درصد از درآمدهاي تخلفات رانندگي در محدوده شهرها و  60

توسط استانداري هر استان به حساب  30و  70روستاها به نسبت 

اد شده شود. در اين حكم پيشنهمي واريزها و دهياري هاشهرداري

ها( در و دهياري هاشهرداريدرصد سهم  60است همه اين منابع )

ت به نسبهايي حساب تمرکز وجوه تجميع شود و بر حسب شاخص

که  آنجاتوزيع شود. از ها و دهياري هاشهرداريبين  30و  70

 : (23)پيشنهاد افزودن تبصره به ماده 

 صورتبهماه بعد  15داکار تا اين منابع ح

مكانيزه به نحوي که سهم جغرافيايي 

 ،قابل تفكيك باشدها و دهياري هاشهرداري

از ها به حساب شهرداري محل و دهياري

ي کل دارطريق استانداري توسط خزانه

 شود. مي کشور واريز
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 شودمي منفي براي همان منطقه آثارتخلفات در هر منطقه موجب  ها ميان آنان توزيع شود.( دهياري30%)

منطقي است که درآمد ناشي از تخلفات رانندگي براي جبران 

خسارات وارد شده به همان منطقه تخصيص داده شود. بنابراين 

 توزيع محلي ارحج است. 

البته مشكلي که در اين نوع نحوه تخصيص وجود دادم عدم امكان 

 افراز اين منابع بر حسب محدوده جغرافيايي خاص است که

كل را از طريق مكانيزه کردن نحوه پرداخت رفع توان اين مشمي

تواند از طريق اختصاص کد محلي به تخلفات مي کرد. اين کار

رانندگي صورت گيرد و هنگام پرداخت از طريق کد مربوطه اين 

 توزيع شود. ها و دهياري هاشهرداريمنابع بين وزارت راه، 

 (7)ماده 

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي  «2»( و تبصره 15ماده )

 گردد:ذيل اصالح مي شرحبه 8/12/1389مصوب 
 

 (15)ماده 

اي هاي مجاز حاشيهتوانند براي مديريت پاركمي هاشهرداري

سنج )پارکومتر( يا کارت ابزارها و وسايل الزم از قبيل ايست

پارك نصب و حق توقف مناسبي که ميزان و محدوده زماني آن 

و به حساب  اخذشود وراي اسالمي شهر تعيين ميتوسط ش

 شهرداري واريز نمايند.

توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد 

 بود.

 هايمراکز شهري، پارك يكي از داليل ترافيك در شهرها خصوصاً

ا تقاضاي هي براي پارك حاشيقيمتگذاراست. در صورت اي هحاشي

 شود.مي کنترلمحدودتر و ترافيك 
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 (8)ماده 

( از کل %2سازمان امور مالياتي موظف است دودرصد ) 

( 280هاي مستقيم )موضوع ماده )درآمدهاي وصولي ماليات

قانون ماليات مستقيم و اصالحات بعدي( را حداکار تا پانزدهم 

 هاشهرداريماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور )سازمان 

داري کل کشور افتتاح هاي کشور( که توسط خزانهو دهياري

هاي کشور و دهياري هاشهرداريگردد واريز نمايد. سازمان مي

ي هاشهرداري( از وجوه مذکور را به %1درصد )موظف است يك

درصد ها و يكشهرهاي زير دويست هزار نفر جمعيت و دهياري

باالي دويست هزار  ي شهرهاي با جمعيتهاشهرداري( به 1%)

 شاخص جمعيت براساسنفر در قالب کمك و پرداخت تسهيالت 

 آنان براي ايجاد درآمد پايدار پرداخت نمايد.

کوچك ي هاشهردارييكي از الزامات ماليه شهري، کمك دولت به 

 1395درصد از درآمد مالياتي که براي سال  2است. ولي اختصاص 

است، باعث کاهش درآمدهاي هزار ميليارد تومان شده  10حدود 

قانون  هفتادوپنجمشود و مغاير اصل مي دولت به همين ميزان

 اساسي است. 

 1394مستقيم مصوب هاي قانون اصالح قانون ماليات (280)ماده 

هاي درصد از درآمد ماليات 1اين اختيار را به دولت داده که 

توزيع ها و دهياري هزار نفر 200زير ي هاشهرداريمستقيم به بين 

 کند. 

مغايرت با اصل  دليلبهپيشنهاد حذف 

 هفتادوپنجم

 

 هاشهرداريهاي وابسته به ات و شرکتمؤسسها، سازمان -تبصره

در  هاشهرداريهاي ذاتي وظيفه انجامکه به موجب قانون براي 

 درصد سرمايه و 100امور عمراني، شهري و خدماتي تشكيل و 

هاي آنها متعلق به شهرداري است، معاف از ماليات و اييدار

 باشند.مي افزودهارزشماليات بر 

برقراري هرگونه تخفيف،  قانون برنامه ششم( 6)ماده  «الف»بند 

 ي اجراي قانون برنامههاسالترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي 

 . دانسته استممنوع  را

کلي اقتصاد مقاومتي و هاي همچنين اين حكم مغاير سياست

 باشد. مي کلي برنامه ششمهاي سياست

 حذف تبصره

 (9)ماده 

شوراهاي اسالمي شهرها موظفند سهم عوارض صدور پروانه  

ساختماني مازاد تراکم در بودجه شهرداري را ظرف مدت دو 

سهم عوارض  ساليانهسال کاهش و به صفر برسانند. کاهش 

اتكاي بيش از حد به  هاشهرداريآسيب جدي ساختار درآمدي 

ض ساختماني و خصوصاً عوارض مازاد تراکم است و هر اقدامي عوار

و اتكاي بيشتر آنان بر  هاشهرداريدر جهت توازن بودجه 

رين تبر اين اصليشود. عالوهمي تأکيددرآمدهاي مستمر توصيه و 

وزارت راه و وزارت کشور با همكاري 

سازي مكلف است، جهت پايداري شهرسازي

ماه، سازوکار  9، ظرف هاشهرداريدرآمد 

اجرايي کاهش عوارض ساختماني به ميزان 
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( %10درصد )ده ساليانهيزان مذکور در بودجه شهرداري به م

باشد. به منظور تحقق اين ماده شوراهاي نسبت به سال مبدأ مي

اسالمي شهرها موظفند نسبت به وضع عوارض نوسازي بر کليه 

ها، مستحدثات و اراضي به استاناي اراضي کشاورزي ساختمان

درصدي  براساسو باغات داير واقع در محدوده و حريم شهرها 

 ز اقدام نمايند.از قيمت رو

براي وصول عوارض فوق عالوه بر ترتيبات قانوني ذکر  –تبصره 

، 7/9/1347شده در قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 

اي اقدام نمايد. حساب دورهشهرداري بايد نسبت به صدور صورت

ينده عوارض مذکور احسابي و همچنين ضرايب افزجوايز خوش

شده  هاي يادحسابموقع صورتناشي از تأخير در پرداخت به 

متناسب با مدت تأخير در پرداخت و با رعايت اصل بازدارندگي 

اي که به پيشنهاد نامهشيوه براساساز تأخيرهاي بعدي 

رسد محاسبه و شهرداري و تصويب شوراي اسالمي شهر مي

 اعمال خواهد شد.

هدف طرح درآمدهاي پايدار، حذف منابع ناپايدار مانند عوارض بر 

حال در رابطه با ماده فوق نكات هاي ساختماني است با اينپروانه

 زير قابل تأمل است. 

 نفسه بد عوارض صدور پروانه ساختماني مازاد تراکم في

نيست، اما اتكاي بيش از حد بر اين نوع درآمدها نامطلوب است. 

بنابراين هدف اصلي ايجاد توازن بين انواع درآمد شهرداري و اتكاي 

ز درآمدهايي است که با بيشتر بر درآمدهاي مستمر و آن دسته ا

هاي اقتصادي غيرقابل تحرك مرتبط است. براي ماال فعاليت

 ايي زمين و ساختمان. دار ماليات ساليانه بر

  درصدي عوارض پروانه ساختماني مازاد بر  10کاهش

حجم عظيمي از درآمد آنان را کاهش  شهرهاکالنتراکم در 

اين کاهش براي شهر تهران  1395دهد. براي ماال در سال مي

 شود. مي ميليارد تومان 390 معادل

  اين مصوبه قابليت اجرايي ندارد هم از آن جهت که با

اي توسط شهرداري و شوراي شهر بر نبودن ضمانت اجرايي، انگيزه

ي هاشهردارياجراي آن وجود ندارد و هم از آن جهت که 

درصد  10 قدرت جبران و پوشش کاهش ساليانه شهرهاکالن

 عوارض مازاد بر تراکم را ندارند. 

  به موضوع  صرفاًتمرکز طرح درآمدهاي پايدار شهري

هاي ساختماني و جبران آن از طريق کاهش عوارض پروانه

درآمدهاي مستمر، حتي در قالب يك ماده واحده نه تنها قابل 

دهد. درحالي که بلكه قوت طرح را افزايش مي ،سرزنش نيست

را از طريق  شهرهاکالندرصد در  50

سازي عوارض نوسازي با احتساب جانشين

ساله تدوين 15هاي روز طي يك دوره قيمت

 .و عملياتي نمايد



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  

 

22 

 پيشنهاد مركز نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح ي كشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار 

ه مهمترين عامل ناپايداري درآمد يعني عوارض بر پرداختن ب

هاي ساختماني مازاد بر تراکم در قالب يك ماده موجب پروانه

 شود. ضعف اين طرح در مقام اجرا مي

 گذار است.يكي از راهكارهاي طوالني کردن دوره 

 سازي برحسب قيمت روز راهكار ديگر دريافت عوارض نو

هاي جديد است تا اينكه در بلندمدت با چرخش از از ساختمان

عوارض ساختماني بر عوارض نوسازي، توازن بين درآمدهاي 

 مستمر و ناپايدار برقرار شود. 

 (10)ماده 

ي که حقوق معادل دوازده در هزار ارزش گمرکي کاالهاي واردات 

شود توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران ورودي آنها وصول مي

حداکار تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور 

داري هاي کشور( که توسط خزانهو دهياري هاشهرداري)سازمان 

( %20) درصدگردد واريز تا به نسبت بيستکل کشور افتتاح مي

و  هاشهرداري( ديگر %60درصد )و شصت شهرهاکالن

کمك به آنان پرداخت  عنوانبههاي ( دهياري%20درصد )بيست

 نمايد.

 افزودهارزشقانون ماليات بر  (41)ماده  «3»اين حكم در تبصره 

وجود داشته است. تغييري که در اين ماده پيشنهاد شده است اين 

ماه بعد  15کار تا توسط گمرك حدا است که اين مبالغ مستقيماً

 20به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز شود تا به نسبت 

ها ، شهرها و دهياريشهرهاکالندرصد بين  20درصد و  60درصد، 

اي هتوزيع شود. بر اين اساس پيشنهاد شده است رديف بودج

ميليارد  283برابر با  1396که براي ماال در سال  540000-2

 اوالًد شومي شده بود حذف شود. اين اتفاق باعث بينيپيشتومان 

نداشته باشد که موجب کاهش شفافيت اي هاين منابع گردش خزان

 نياز به تخصيص نداشته باشد.  ثانياًاست و 

از طرف ديگر حساب تمرکز وجوه در قانون برنامه ششم به اسم 

 سازمان امور مالياتي شده است نه وزارت کشور. 

 درصد، 12 صورتبهها مذکور به نفع دهياريي هاهمچنين درصد

 پيشنهاد حذف
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. ازين جهت اين حكم غير منقع درصد تغيير کرده است 35درصد و  53 

به قوت خود ( 41)ماده  «3»شود همچنان تبصره مي است و پيشنهاد

 باقي باشد.

 (11)ماده 

هاي نفتي، ها از فرآوردهو دهياري هاشهرداريعوارض سهم  

( قانون 38ماده ) «د»و  «ج»، «ب»سيگار )موضوع بندهاي 

گاز  افزودهارزش( و همچنين عوارض افزودهارزشماليات بر 

ماده  «ب»گذاري خودروها )موضوع بند طبيعي و عوارض شماره

( به حساب تمرکز وجوه به نام افزودهارزش( قانون ماليات بر 43)

هاي کشور( که و دهياري هاشهرداريرت کشور )سازمان وزا

وه شود. وجگردد، واريز ميداري کل کشور افتتاح ميتوسط خزانه

، شهرهاکالن( سهم %12درصد )مذکور به نسبت دوازده

درصد وپنج( سهم ساير شهرها و سي%53درصد )وسهپنجاه

ود تا ششاخص جمعيت توزيع مي براساس( سهم روستاها 35%)

ونقل عمومي و بهبود عبور و مرور، ارتقاي صرف توسعه حمل

زيستي و خدمات شهري و روستايي و توسعه  هاي محيطشاخص

نشاني گردد. هرگونه برداشت از حساب تمرکز ايمني و آتش

 باشد.ها ممنوع ميو دهياري هاشهرداريوجوه بجز پرداخت به 

 پنجماز برنامه  فزودهاارزشتعرض به عوارض قانون ماليات بر 

ي که چندين طوربهشده است.  انجامطور مكرر توسعه به بعد به

بار در قانون برنامه پنجم و سپس در قانون برنامه ششم تغييراتي 

 اين در حاليو نحوه توزيع اين منابع به تصويب رسيد. ها در سهم

در حال بررسي است  افزودهارزشاست که اليحه قانون ماليات بر 

و تعرض مجدد به اين قانون به صالح نيست. همچنين حكم 

تر قانون برنامه ششم کامل( 6)ماده  «ب»بند  «2»جزءمربوطه در 

 باشد. مي و جامع تر

قانون ( 6)ماده  «ب»بند  «2»ابقاي جزء

 برنامه ششم

 (12)ماده 

ها موضوع عوارض کاال و خدمات و دهياري هاشهرداريسهم 

( قانون 38ماده ) «الف»)موضوع بند  افزودهارزشقانون ماليات بر 

پنجم از برنامه  افزودهارزشتعرض به عوارض قانون ماليات بر 

ي که چندين طوربهشده است.  انجامطور مكرر توسعه به بعد به

بار در قانون برنامه پنجم و سپس در قانون برنامه ششم تغييراتي 

و نحوه توزيع اين منابع به تصويب رسيد. اين در حالي ها در سهم

پيشنهاد حذف و بررسي در اليحه قانون 

 افزودهارزشماليات بر 
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افزوده( پس از واريز به حساب تمرکز  افزودهارزشماليات بر 

داري کل کشور افتتاح وجوه سازمان امور مالياتي که توسط خزانه

و  هاشهرداريشاخص جمعيت به حساب  براساسگردد مي

درصد و سي هاشهرداري( %70ها به نسبت هفتاددرصد )دهياري

گردد. سازمان امور مالياتي موظف ها واريز مي( دهياري30%)

بار به وزارت کشور است گزارش وجوه پرداختي را هر سه ماه يك

 و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اعالم نمايد.

 

ي است در حال بررس افزودهارزشاست که اليحه قانون ماليات بر 

 و تعرض مجدد به اين قانون به صالح نيست. 

همچنين پيشنهادي که در اين حكم پيشنهاد شده قاعده توزيع 

 طورهباست که ابتدا  افزودهارزشقانون ماليات بر  «الف»منابع بند 

محلي در محدوده شهرها بود، سپس در سطح شهرستاني شد، بعد 

 در اينجا پيشنهاد تجميعاز آن در قانون برنامه ششم استاني شد و 

 ملي و توزيع آن بر حسب جمعيت پيشنهاد شده است. 

ررسي قابل ب افزودهارزشبا توجه به اينكه اليحه قانوني ماليات بر 

تغييراتي در نحوه توزيع اين منابع ايجاد  است و ممكن است مجدداً

 شود. مي گذاشتن اين حكم پيشنهاد شود، مراعاً

 

( از وجوه ماده مذکور به حساب تمرکز %10درصد )ده -تبصره

گردد تا صرف ايجاد توانمندسازي و وجوه وزارت کشور واريز مي

هاي خدمات شهري در شهرهاي زير دويست هزار ارتقاي شاخص

يافته اطق کمتر توسعهها با اولويت مننفر جمعيت و دهياري

گردد. دستورالعمل توزيع منابع اين تبصره به پيشنهاد وزارت 

 کشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابالغ خواهد شد.

قبل ي هاسالو  1396قانون بودجه سال  «6»تبصره  «و»در بند 

درصد از درآمدهاي واريزي به حساب تمرکز وجوه را به  20از آن 

 و کمك بهها زيرساخت تأمينهزار نفر جهت  100شهرهاي زير 

کند عالوه بر آن مي دهد. اين حكم نيز پيشنهادمي اختصاصآنها 

را به ( 38)ماده  «الف»درصد از منابع موضوع بند  10منابع، 

تواند مي ختصاص دهد. اين منابعهزار نفر ا 200شهرهاي زير 

بخشي از مشكل شهرهاي کوچك را رفع کند. اما يكي از مشكالتي 

 ابراز نارضايتي هاشهرداريد و بسياري از دار که اين مصوبات

 کرد اين منابع است. ند تصميم متمرکز براي نحوه هزينهکنمي

 

 حذف عبارت دستورالعمل تا انتها
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 يمحيطزيستعوارض 

 (13)ماده 

توليدکنندگان و واردکنندگان اقالمي که فهرست آن توسط 

گردد بايد نسبت به سازمان حفاظت محيط زيست تعيين مي

بازيافت پسماند حاصل از کاالهاي خود اقدام نمايند. در غير اين 

صورت سازمان امور مالياتي موظف است برابر يك در هزار ارزش 

دگان و واردکنندگان دريافت کاال را همزمان با فروش از توليدکنن

نموده و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور )سازمان 

براي کمك  صرفاًهاي کشور( واريز نمايد تا و دهياري هاشهرداري

 به مديريت پسماند شهري و روستايي هزينه نمايد.

 

 ـــــ

 (13)ماده  افزودن عبارت زير به انتهاي

کرد اين هدستورالعمل اجرايي نحوه هزين

منابع به پيشنهاد مشترك وزارت کشور و 

سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به 

 رسد. مي وزيران هيئتتصويب 

 (14)ماده 

 شهري:ونقل ريلي درونبه منظور توسعه حمل

جويي مصرف ( منابع حاصل از صرفه%100صددرصد ) (الف

ونقل ريلي با هاي توسعه حملسوخت ناشي از اجراي طرح

وچهارم  قانون هاي اصل چهلرعايت قانون اجراي سياست

اساسي و ساير قوانين و مقررات مربوط توسط وزارت نفت براي 

 ونقل ريلي از طريق بخش خصوصي اختصاص يابد.توسعه حمل

اينكه مشخص نيست منابع  ازجملهاست. اي ايراداتي دار كمين حا

شود. در صورتي که از فروش و صادرات مي تأميناين حكم از کجا 

 و کلي اقتصاد مقاومتيهاي مغاير با سياست شود تأميننفت 

 کلي برنامه ششم است. هاي سياست

دولتي، شرکت هاي جايي که سهم هر يك از بخشهمچنين از آن

ملي نفت و صندوق توسعه ملي از منابع ناشي از صادرات نفت در 

 قانون مشخص است، اين حكم مغاير با قوانين مربوطه است. 

شود مغاير با اصل مي که موجب کاهش درآمدهاي دولت آنجااز 

 قانون اساسي است.  هفتادوپنجم

ساب ح با مشكالت محاسباتي و تسويه، همچنين به لحاظ عملياتي

 پيشنهاد حذف
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 دولت، خزانه و شرکت ملي نفت مواجه است. هاي در حساب

که  1393قانون بودجه سال  «2»تبصره  «ق»با اين حال در بند 

قانون رفع موانع ( 12)ماده  دائمي در صورتبه 1394در سال 

ه ، بپذير و ارتقاي نظام مالي کشور ابالغ گرديدتوليد رقابت

جوز داده تا با اشخاص حقيقي و وزارت نفت م ازجملهها وزارتخانه

 در بندهايشده  جوييصرفهحقوقي بخش خصوصي از محل منابع 

 :قرارداد بسته و دولت مكلف استاين ماده،  «ث»تا  «الف»

را از محل منابع شده  جوييکاال يا خدمت توليد شده يا صرفه .1 

 .خريداري کندشده  جوييصرفه

دولتي و عوارض قانوني و گذاري و حقوق اصل و سود سرمايه .2

 . هاي متعلقه را به آنان پرداخت نمايدساير هزينه

بر عوارض ( عوارض فروش بنزين عالوه%100صددرصد ) (ب

ونقل اي حملداردر شهرهايي که افزودهارزشقانون ماليات بر 

ونقل ريلي توسط عوارض توسعه حمل عنوانبهباشند ريلي مي

و به حساب شهرداري همان شهر واريز  اخذسازمان امور مالياتي 

ونقل ريلي همان شهر به همان ميزان گردد تا براي توسعه حمل

کرد شده موظفند گزارش هزينه اختصاص يابد. شهرهاي ياد

هاي و دهياري هاشهرداريمربوط را به وزارت کشور )سازمان 

 ارسال نمايند. کشور(

باشد و با تصويب مي درصد 10در حال حاضر عوارض بنزين برابر 

 ونقلحملاي دار درصد در شهرهاي 20اين حكم اين عوارض به 

 يابد. مي ريلي افزايش

اين عوارض با توجه به اينكه از يك طرف باعث کاهش تمايل به 

همچنين از شود و مي ورتاستفاده از خودرو و تمايل استفاده از م

 ونقلحملي در گذارصرف سرمايه صرفاًآن  اين جهت که منابع

شود امر مطلوبي است اما اين نوع عوارض مي ريلي درون شهري

نبايد منجر به تفاوت قيمت بنزين در برخي شهرها نسبت به برخي 

شهرهاي ديگر شود و همچنين نبايد منجر به افزايش قيمت بنزين 

  .کل شود طوربه

وارض نبايد منجر به افزايش قيمت اين ع

 بنزين شود. 
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گذاران داخلي گذاري سرمايهتوانند از سرمايهمي هاشهرداري (ج

هاي مختلف مقرر در اين قانون براي توسعه و خارجي به روش

 تهاي الزم اقدام نمايند. هزينه بليونقل ريلي و ارائه مشوقحمل

باشد که به اي ميشدهقيمت تمام برمبناياين خطوط ريلي 

تأييد شوراي عالي ترافيك خواهد رسيد. در صورت هرگونه 

ه با شدالتفاوت قيمت تماممداخله در تعيين قيمت بليط مابه

فعان نو به ذي تأمينقيمت تكليفي بايد از منابع بودجه عمومي 

 پرداخت گردد.

و همكاري  نامه اجراي اين ماده به پيشنهاد وزارت کشورآْيين

ايي و سازمان برنامه و دارهاي نفت، امور اقتصادي ووزارتخانه

وزيران خواهد  هيئتماه تهيه و به تصويب  6بودجه کشور ظرف 

 رسيد.

  ـــــ

 (15)ماده 

 براساسعوارض آاليندگي که توسط سازمان امور مالياتي 

ماده  «1»)موضوع تبصره  افزودهارزشترتيبات قانون ماليات بر 

 براساسگردد، ( وصول ميافزودهارزش( قانون ماليات بر 38)

اي که به پيشنهاد وزارت کشور و سازمان حفاظت نامهآيين

جمعيت  ازجملههايي محيط زيست و با در نظر گرفتن شاخص

وزيران خواهد رسيد، ميان  هيئتمتأثر از آاليندگي به تصويب 

د. عوارض مذکور بايد گردها توزيع ميو دهياري هاشهرداري

براي ايجاد و توسعه و  صرفاًها و دهياري هاشهرداريتوسط 

قل وننگهداشت فضاي سبز، بهبود محيط زيست و توسعه حمل

قانون ماليات بر  (38)ماده « 1»تبصره اليندگي موضوع آعوارض 

در قوانين مختلفي مورد تغيير قرار گرفته است. در  افزودهارزش

قانون برنامه  (6ماده )« ب»بند « 3»جزء آخرين اصالحات در 

 کامل و جامع تعيين تكليف شده است.  طوربهششم اين موضوع 

: عوارض آاليندگي واحدهاي توليدي (6ماده )« ب»بند « 3»جزء 

، در هر افزودهارزشماليات بر قانون  (38ماده )« 1»تبصره موضوع 

و ها دهياري هاشهرداريشهرستان به نسبت جمعيت بين 

)براي روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري( ها فرمانداري

در صورتي که آلودگي واحدهاي گردد. مي همان شهرستان توزيع

نفر و بيشتر( به بيش از يك شهرستان در يك  50بزرگ توليدي )

 حذف اين ماده
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 اعالميهاي سياست براساساستان سرايت کند، عوارض آلودگي  عمومي هزينه گردد.

ان مرکب از رئيس سازماي هي، در کميتگذارتأثيرسازمان به نسبت 

ذيربط، مدير کل محيط زيست و هاي استان، فرمانداران شهرستان

 ثر توزيعأمتهاي ير کل امور مالياتي استان بين شهرستانمد

 شود. مي

ثر از آلودگي در دو يا چند أمتهاي تبصره: در صورتي که شهرستان

 دگيعوارض آلوکننده استان واقع شده باشند، اعضاي کميته توزيع

نفر و بيشتر( متشكل از نماينده سازمان،  50واحدهاي بزرگ ) 

ذيربط، نماينده سازمان حفاظت هاي استانهاي ساي سازمانؤر

ه مربوطهاي محيط زيست و نماينده ادارات کل امور مالياتي استان

اعالمي سازمان اقدام به توزيع عوارض هاي سياست براساس

 آلودگي خواهند کرد. 

 وصول درآمد

 (16)ماده 

موضوع اين قانون  هاشهرداريپرداخت عوارض و بهاي خدمات 

پس از موعد مقرر حسب مورد اعالن عمومي، ابالغ يا ارسال 

( به ازاي هر %2اي معادل دودرصد )قبض موجب تعلق جريمه

( در %24وچهاردرصد )ماه نسبت به مدت تأخير و حداکار بيست

 سال خواهد بود.

اين طرح پيشنهاد شده است که ( 9ماده )اين موضوع در تبصره  -

خير پرداخت عوارض أبه مسائل شرعي مرتبط با جريمه ت با توجه

ييد شوراي نگهبان برسد بنابراين أبايد به تصويب مجلس و ت

 حذف و اين ماده باقي بماند.( 9ماده )شود تبصره مي پيشنهاد

 

در صورتي که مالكين بعد از سه ماه نسبت به پرداخت  -تبصره

 هاشهرداري( قانون 100جرائم صادره توسط کميسيون ماده )

انون ق (100)ذيل ماده  «3»اين حكم به دنبال آن است تا تبصره 

گفته شده در صورتي که ذينفع  آنجارا اصالح کند. در ها شهرداري
 پيشنهاد حذف
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به اداره ثبت اسناد و  هاشهردارياقدام ننمايند موضوع توسط 

امالك ارجاع و اداره مذکور مكلف است از طريق اجراي ثبت 

 داري اقدام نمايد.نسبت به وصول جرائم و واريز به حساب شهر

 

 رداخت جريمه خودداري نمايد، شهرداري مكلف است مجدداًپاز 

ي تخريب أپرونده را به همان کميسيون ارجاع و تقاضاي صدور ر

م ي تخريب اقداأکميسيون در اين مورد نسبت به صدور ربنمايد. 

 خواهد نمود. 

در صورت تصويب اين حكم تمايل به تخلف در شهرهاي بزرگ 

که با هدف اصالح رفتار بايد اي هيابد. و اقدامات جريممي افزايش

 شود.مي تخلفات انجامشود تبديل به اقدامات تشويقي براي  انجام

 (17)ماده 

استنكاف از پرداخت و اختالف در مورد پرداخت مطالبات 

( قانون 77موضوع اين قانون مشمول حكم ماده ) هاشهرداري

 باشد.و اصالحات بعدي آن مي هاشهرداري

 ـــــ
جايگزين کردن کلمه عوارض به جاي 

 مطالبات 

 (18ماده )

االجرا شدن اين قانون تمامي قوانين و مقررات از زمان الزم

مربوط به اعطاي تخفيف، معافيت، بخشودگي از پرداخت عوارض 

ها و کاهش منابع درآمدي آنان و دهياري هاشهردارييا وجوه به 

 گردد.ملغي مي

شده خدمات را شوراي اسالمي شهر موظفند قيمت تمام -تبصره

خدمات دريافت کنند و اگر مراجع قانوني کننده از استفاده

شده شهرداري اعالم نمايند، تكليفي براي کاهش قيمت تمام

 باشند.موظف به جبران آن قبل از صدور تكاليف مذکور مي

 

 ـــــ
پس از  «بودجه سنواتي»افزودن عبارت 

 «جبران آن»عبارت 
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 (19ماده )

هاي ( سهم کتابخانه%5/0موظفند نيم درصد ) هاشهرداري

هاي عمومي عمومي شهر موضوع ماده و نحوه اداره کتابخانه

درآمدهاي حاصل از  برمبنايرا  17/12/1382کشور مصوب 

عوارض صدور پروانه ساختماني به ميزان وصول محاسبه و به 

هاي حساب مربوطه واريز نمايند. هرگونه کمك و هزينه

هاي عمومي شهر اعم از ساخت، براي کتابخانه هاشهرداري

( فوق %5/0هاي جاري از سرجمع نيم درصد )تجهيز و هزينه

 کسر خواهد شد.

با توجه به اينكه يكي از اهداف اين قانون حذف و يا محدود کردن 

هاي ساختماني درآمدهاي ساختماني ازجمله عوارض صدور پروانه

هاي أسيس و نحوه اداره کتابخانه( قانون ت6است و اينكه در ماده )

عمومي کشور، نيم درصد از درآمدها شهرداري بدون هيچ قيد و 

شود درآمد شهرداري جايگزين شرطي ذکر شده است، پيشنهاد مي

 شود.  از عوارض صدور پروانه ساختمانيدرآمد حاصل از 

ساله حداقل نيم درصد ها مكلفند همهشهرداري – (6)ماده 

ها منظور اداره امور کتابخانهخود را بهآمدهاي( از در5/0%)

 .قرار دهند مربوطه هاي عمومي شهرهاي کتابخانهدراختيار انجمن

« هاي وصول شدهکل درآمد»عبارت 

درآمدهاي حاصل از »جايگزين عبارت 

عوارض صدور پروانه ساختماني به ميزان 

 شود«  وصول

 ( 20ماده )

( قانون مديريت خدمات 5هاي اجرايي موضوع ماده )کليه دستگاه

( قانون محاسبات عمومي مكلفند حقوق و عوارض 5کشوري و ماده )

ساله حداکار )موضوع اين قانون( را همه هاشهرداريو بهاي خدمات 

تا پايان سال مالي به حساب شهرداري مربوط واريز نمايند. ذيحساب 

 باشد.سن اجراي اين ماده ميح مسئولدستگاه مربوط 

 حذف عبارت حقوق ـــــ

 (21ماده )

مطالبات شهرداري بابت عوارض و بهاي خدمات و تأخيرات آن 

االجرا بوده و طبق مقررات در حكم مطالبات مستند به اسناد الزم

وسيله مأموران اجراي مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به

 باشد.شهرداري قابل وصول مي

 

 بيان حكم مقررات مربوط مشخص نيست و بايد صراحتاًدر اين 

مورين اجراي شهرداري أحوزه اختيارات و نفوذ مشود. همچنين 

 مشخص نشده است که الزم است مشخص شود. 

 حذف
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 پيشنهاد مركز نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح ي كشورهاشهرداريمفاد طرح درآمد پايدار 

 (22ماده )

 براساسي که رايهاي اجسازمان امور مالياتي و کليه دستگاه

باشند مي هاشهرداريوصول قسمتي از درآمد  مسئولقانون 

را در مقاطع  هاشهرداريمكفند گزارش ميزان درآمد وصولي 

 و هاشهرداريماهه به وزارت کشور )سازمان زماني سه

 هاي کشور( و شهرداري محل اعالم نمايند.دهياري

  ـــــ

 (23ماده )

هاي کشور( موظف و دهياري هاشهرداريوزارت کشور )سازمان 

هاي باشد و دستورالعملبه نظارت حسن اجراي اين قانون مي

ي اين قانون حسب مورد توسط وزارت کشور )سازمان ياجرا

 هاي کشور( تهيه و ابالغ خواهد شد.و دهياري هاشهرداري

  ـــــ
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 پيشنهادات الحاقي .2جدول 

 نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح پيشنهادات الحاقي

  (1)ماده الحاقي 

کشور( و وزارت اقتصاد موظفند هاي و دهياري هاشهرداريکشور )سازمان  وزارت

عوارض متوسط سهم ي را طراحي و جهت اجرا ابالغ کنند که از طريق آن، سازوکار

درصد درآمدهاي شهرداري  20محاسبه به  خذأاز طريق افزايش نرخ يا منوسازي 

 درصد در ساير شهرها برسد.  10و  شهرهاکالندر 

شود و همچنين  شهرهاکالندرصد از عوارض ساختماني در  50جانشين حداقل 

 شوند.  به عوارض ساختماني هاشهرداريدرصدي ساير  25مانع اتكاي بيش از 

 به جاي ساليانهايي داركارهاي کاهش درآمدهاي ناپايدار استفاده از نرخ عوارض بريكي از راه

ايي مسكن و دار عوارض مقطوع است. نظام حقوقي ايران بستر را براي دريافت ماليات بر

اما مشكل آن است که اين عوارض  ،قانون نوسازي فراهم کرده (2)مستغالت از طريق ماده 

محاسبه  اخذمشود در حالي که در شرايط تورمي مي گرفتهاي همنطقهاي برمبناي قيمت

باعث شده سهم عوارض اي همنطقهاي روز باشد. محاسبه قيمتهاي ماليات بايد قيمت

 کاهش يابد.  شهرهاکالندرصد در  2درصد به کمتر از  30نوسازي از حدود 

اما افزايش عوارض نوسازي  ،اتصال عوارض نوسازي به عوارض ساختماني صحيح نيستالبته 

کند چرا که با کاهش مي را متمايل به کاهش عوارض ساختماني هاشهرداريخود به خود 

درآمدهاي مستمر ناشي از  عوارض ساختماني بخش مسكن در شهرها رونق گرفته و نتيجتاً

  دهد.مي عوارض نوسازي را افزايش

  (2)ماده الحاقي 

مندي بهرههاي وجوهي که شهروندان براي جبران هزينهتعريف عوارض شهروندي: 

 ساير خدمات شهرداري و ، آموزش، تفريحوکارکسبسكونت،  ازجملهاز خدمات شهر 

 کنند. مي پرداخت

اداره هاي هزينه تأمينشوراهاي اسالمي شهر مجاز به وضع عوارض شهروندي براي 

ش ، آموزوکارکسببه تفكيك سكونت، عوارض شهروندي نحوه وضع شهر هستند. 

مطابق با ها اييدارارزشبر حسب سرانه جمعيت يا  تفريح و ساير خدمات شهرداري

خواهد بود که به پيشنهاد مشترك وزارت کشور و وزارت اقتصاد به  اينامهآيين

 رسد. مي وزيران هيئتتصويب 

 وضع هرگونه عوارض جديد ديگر ممنوع است. 

مختلف، بار مالي ارائه خدمات عمومي را به شكل  يدر حال حاضر شهروندان به انواع و انحا

ي که حالت طوربهکنند. مي انواع عوارض ملي و انواع عوارض محلي تحملها، انواع ماليات

 ي که ساده وطوربهيكجا است  صورتبهبهينه آن پرداخت يك يا چند نوع ماليات يا عوارض 

 قابل محاسبه باشد. 

 مالي تأمينبراي اي هژ شهري است. اين نحوه وضع عوارض شيوعوارض شهروندي مشابه شار

ايي دار سرانه به شهروندان يا بر حسب صورتبهارائه خدمات عمومي شهرداري است که 

ع و اقسام عوارض متنوع شهري گردد و جايگزيني بر انوامي شهروندان بر ساکنين شهر وضع

واسطه سكونت يا به شهروندان معموالًشود. مي است که در حال حاضر از شهروندان دريافت

 برند. مي ايي خود از خدمات شهري بهرهدارواسطه ارزشهب

ديگر اين نوع عوارض، شفافيف ساده بودن، هزينه جمع آوري پايين، قابل هاي ويژگي ازجمله

باشد و همچنين از يك دستورالعمل متحدالشكل مي بين شهرهاي مختلفمقايسه بودن 

 کند. مي پيروي
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 نكات قابل توجه در بررسي كارشناسي طرح پيشنهادات الحاقي

 (3)ماده الحاقي 

قانون ( 80)ماده و « 30»و « 8»، «3»در راستاي اجراي بندهاي  شوراي شهر

 هموظف ب تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران،

ها، و کليه سازمان هاشهرداريعملكرد مالي حسن اجراي مصوبات شورا و نظارت بر 

اعم از اينكه در بودجه شهرداري انعكاس آنها  وابسته و تابعههاي ات و شرکتمؤسس

در صورت مشاهده و  باشد. شوراي اسالمي شهرمي داشته باشند يا نداشته باشند

 (83)و مطابق با ماده به شهردار اعالم نمايد  کتباًمراتب را  مكلف استکشف تخلف 

قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران عمل 

 نمايد. 

، ارتشا اختالس ازجملهدرصورتي که شوراي اسالمي شهر با مواردي  ـ« 1»تبصره 

برخورد کند، موظف است مراتب را از طريق مراجع قضايي پيگيري  نظاير اينهاو 

 نمايد. 

عهده شوراي شهر و همچنين تصويب آن بهتهيه گزارش تفريغ بودجه  ـ«2» تبصره

 است. 

ات و مؤسسها، براي شهرداري و کليه سازمان تهيه گزارش حسابرسي ـ«3»تبصره 

تخاب که به ان گيردمي صورت توسط حسابرس رسمي وابسته و تابعه آن،هاي شرکت

مالي هاي شهرداري موظف است هزينه حسابرسي صورت شوراي اسالمي شهر است.

را از منابع بودجه وابسته و تابعه هاي ات و شرکتمؤسسها، و کليه سازمان خود

 پرداخت نمايد. ساليانه

تشكيالت، وظايف قانون ( 71)ماده « 30»و  «8»، «3» هاياز وظايف شوراي شهر در بند يكي

ات، مؤسسها، و انتخابات شوراها، نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و کليه سازمان

اموال عمومي و اختصاصي ، هااييدار وابسته و تابع شهرداري و حفظ سرمايه،هاي شرکت

با انتخاب حسابرس رسمي و اعالم آنها  شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد هزينه

د اما در بنمقررات قانوني است.  براساسالزم هاي موارد نقض و تخلف به شهرداري و پيگيري

حسابرسي را به عهده شهرداري و کارکنان ، هاشهرداريمالي  نامهآيينقانون  (44)ماده  «الف»

 ثابت شهرداري قرار داده است. 

ه ک آنجاگيرد و از  طرف صورتبي اما واضح است حسابرسي شهرداري بايد توسط يك مرجع

 از تخصص کافي کنندهحسابرسي عد، بايد مرجدار نياز به تخصص خاصهايي چنين گزارش

 انياًثتوسط حسابرس رسمي صورت گيرد  برخوردار باشد. بنابراين بهتر است حسابرسي اوالً

 شود.  انتخابحسابرسي توسط شوراي شهر 

اي عناويني چون اختالص، ارتشا و اماالهم دار گفتني است در صورتي که تخلفات کشف شده

 . نمايدباشند شورا بايد موضوع را از مراجع قضايي پيگيري 

 الزم را سازوکارلفات اداري کارکان دولت تخلفات اداري نيز قانون رسيدگي به تخدرمورد 

 تعبيه کرده است. 

ولت نظام ديواني توسط د براساسهمچنين گفتني است نظارت بر عملكرد مالي شهرداري بايد 

گوي زيرا شهرداري بايد پاسخمرکزي )ديوان محاسبات( مورد بررسي دقيق قرار گيرد. 

حسابرسان رسمي بيشتر براي نظام کرد وجوه پرداختي شهروندان باشد. شهروندان براي هزينه

اه کند. يك رصرف کفايت نمي حسابرسي ت. بنابراينمالي بر بخش خصوصي مناسب اس

است. اين اقدام با تهيه گزارش تفريغ هشهردارينظام ديوان محاسبات براي  زين طراحيجايگ

  شود.مي بودجه توسط شوراي شهر آغاز
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  هابندي و پيشنهادجمع

ه کشور نياز ب هاشهرداريو تدوين قانون درآمدهاي پايدار  هاشهرداريبا توجه به اينكه اصالح نظام مالي 

شود اين طرح از دستور کار مجلس خارج شود تا ابتدا مطالعات اوليه مي د پيشنهاددارالزامات و مقدماتي

قبل از هرچيز الزم است ساختار عمودي دولت تمرکززداتر از گذشته زيرا در اين زمينه صورت گيرد. 

مطالعات گسترده در ابعاد  انجامشده و براي آن الگوي مناسبي طراحي و اجرا شود و اين امر جز با 

ها و ذير نيست. همچنين الزم است تفكيك وظايف، مسئوليتي، حقوقي، اقتصادي و مالي امكانپسياس

 ينب آکار صورتصورت گيرد و سپس تخصيص منابع عمومي به شهريمديريت  اختيارات بين دولت و

 . گيرد انجاماين دو حوزه 

اينكه بسياري از مواد مغاير با  ازجملهد داراين طرح ايراداتيي، مفاد مطالعاتچنين عالوه بر فقدان 

ازي صورت موت بهصورت اليحه تدوين شود. همچنين دولاست و بايد به قانون اساسي اصل هفتادوپنجم

. از طرف ديگر ماهيت طرح بيش از اينكه مشكل ناپايداري درآمدهاي است در حال تدوين اليحه

را هدف قرار دهد بيشتر به دنبال افزايش منابع درآمدي جديد از طريق وضع عوارض جديد،  هاشهرداري

 محاسبه عوارض است.  اخذمافزايش نرخ عوارض و يا 

 هاددر کشور، پيشن هاشهرداريبر اصالح نظام درآمدي  تأکيدبنابراين با توجه به جميع موارد ضمن 

بر تهيه گزارش  تأکيدشود اين طرح از دستور خارج شود. در صورتي که نمايندگان محترم مجلس مي

ها رهاد و تبصهاي مجلس شوراي اسالمي به تفكيك موند، نظرات مرکز پژوهشدار در کميسيون مربوطه را

 بيان شده است.  1در جدول 

 



 

 

 

 

 

 

 15785 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 «کشور يهاشهرداريطرح درآمد پايدار » :کارشناسي درباره اظهارنظر عنوان گزارش:

 

 

 (برنامه و بودجه)گروه  مطالعات اقتصاد بخش عمومي: نام دفتر

 ناصر يارمحمديان تهيه و تدوين:

 رضا نصر اصفهاني ناظر علمي:

 احسان برينهمكار: 

 کشوري هاشهرداريطرح درآمدهاي پايدار مشترك کميسيون  متقاضي:

  فارسيان ، محمدرضا)دفتر مطالعات حقوقي( پور: سيدمجتبي حسينيمركز داخل گاناظهارنظركنند

 )دفتر مطالعات زيربنايي(

 ـــخارج از مركز:  اظهارنظركننده

 ـــ ويراستار تخصصي:

 ـــويراستار ادبي: 

 

 

 هاي كليدي: واژه
 طرح. 1

 درآمد پايدار .2

 کشورهاي شهرداري .3

 

 

 25/12/1395 تاريخ شروع مطالعه:

 23/11/1396 تاريخ خاتمه مطالعه:

 

 

 13/12/1396تاريخ انتشار: 
 

 


