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  : دهیچک

) شهري(به عنوان یکی از نهادهاي بخش عمومی وظیفه تولید و ارائه عمده کاالها و خدمات عمومی   در اقتصاد ایران شهرداري

 ،، ولی از همان ابتداگذرد میدر ایران ) بلدیه(بیشتر از یکصد سال از تأسیس شهرداري . نیاز شهروندان را بر عهده دارد مورد

در . اجراي وظایف شهرداري تعریف شده باشد ارائه نشد) مالیه عمومی شهري(قوانین و مقررات مدون که در آن تأمین مالی 

افزون متقاضی این کاالها و خدمات  کنند که به صورت روز درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می 70حال حاضر بالغ بر

  .هستند

توان وابستگی قابل توجهی را به درآمدهاي حاصل از ارائه  آمدي موجود این نهاد، میگاهی اجمالی به ترکیب منابع درنبا 

ولی به دلیل توان تأمین مالی باال، مورد . مجوز ساختمان دید که پیامدهاي نامناسبی را براي اقتصاد شهرها در پی داشته است

رو، ارائه  این   از. تأمین مالی ادامه نخواهد داشتاین توان  ،رسد به نظر می اما .باشد ها بوده و می توجه جدي شهرداري

هاي مناسب نیز باشد، خواست اکثر مدیران محلی است که در صورت  جایگزینی براي این شیوه تأمین مالی که داراي ویژگی

  .تحقق عالوه بر تأمین مالی شهرداري، کمک شایانی به اقتصاد شهرها نیز خواهد کرد

صورت گرفته،  هاي که در بررسیاست معرفی شده  استانداردي ها، اصول  محلی و شهرداري هاي براي تأمین مالی دولت

جاي ه لذا این مقاله به بررسی جایگزینی این نوع مالیات ب. کند را تأمین میمالیات بر امالك و مستغالت بیشتر این اصول 

در صورت اخذ مالیات بر امالك  ،دهد حاصل نشان مینتایج . پردازد تأمین مالی از طریق اخذ عوارض از اعطاي مجوز ساخت می

درصد سهم  50درصد سهم دولت و  50و با فرض  در شهر اصفهان با نرخ یک درصد قیمت روز امالك) بر پایه ارزش زمین(

 برابر 2.5برابر بودجه و  2خواهد بود که  میلیارد ریال 6880در حدود  ،براي شهرداري اصفهانمنابع حاصل شده  شهرداري،

  . باشد میاصفهان شهرداري  1389عوارض ساختمانی حاصل شده سال 

 
 امالك ارزش مالیات بر  مالی، تأمین ،شهري عمومی بخش ،شهرداري :واژگان کلیدي
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  مقدمه

ولی  .کند قیمت به مثابه چراغ راهنمایی است که جریان تولید و مصرف کاالها و خدمات را تنظیم می ،در چرخه اقتصادي

در چنین شرایطی براي برطرف کردن  ؛در علم اقتصاد شد منجر به تعریف اقتصاد بخش عمومی  ،وجود موارد شکست بازار

در ابتدا وظایفی همچون حفظ . تشکیل شد) شهرداري(موارد شکست بازار در شهرها نهادي به عنوان بخش عمومی شهري 

مین مالی انجام وظایف محوله، وجوهی شهرداري تعریف و این نهاد براي تأبراي ... هاي زندگی و  امنیت شهرها، نظافت محیط

با گسترش روزافزون . کرد هزینه می) تولید و ارائه کاالها و خدمات شهري(از شهروندان اخذ و براي مخارج شهر ) عوارض(

لزوم توجه به توسعه شهرها و  نیازهاي شهروندان براي خدمات شهري و ارائه خدمات رفاهی افزایش یافت و همچنین شهرها، 

  :در ابعاد زیر گسترش پیدا کرد) شهرداري ها(در این راستا وظایف بخش عمومی شهري  .شدهمچنین توسعه پایدار نیز مطرح 

 لزوم ارائه خدمات رفاهی به شهروندان  -1

 ها  گري برخی فعالیت توسعه شهرها و تصدي - 2

  :اي پیدا کرد شود نیز افزایش قابل مالحظه ر تقسیم میبر این مبنا مخارج شهر که به سه گروه اساسی زی

 )آوري زباله جمع و نقل عمومی و  مانند حمل(مخارج خدمات خاص ارائه شده براي شهروندان  -1

 ) بناهاي تاریخی ومانند نگهداري فضاي سبز (مخارج نگهداري شهر  -2

 )ها پارك و ها مانند احداث بزرگراه( مخارج توسعه شهر  -3

د، براي ننیاز شهر را بر عهده دار مورد  رسانی به مردم و تولید کاالها و خدمات عمومی که عمدتاً وظیفه خدماتها  شهرداري

با نگاه به . کنند باشند که عمدتاً به صورت عوارض از شهروندان اخذ می هاي خود متکی به منابع درآمدي می جبران هزینه

مستمر  بندي کلی درآمدهاي وصولی را به عوارض مستمر و غیر یک تقسیمتوان در  ها، می ترکیب منابع درآمدي شهرداري

مستمري  شهرها را عوارض غیر هاي کالن از آنجایی که در حال حاضر عمده درآمد یک شهرداري به ویژه شهرداري. تقسیم کرد

در مورد مسکن (ها شده  ح قیمتمین مالی از این طریق نه تنها باعث باال رفتن سطأدهد، ت چون ارزش افزوده تراکم تشکیل می

هاي  مین مالی اجراي پروژهدي را براي تأها به این عوارض مشکالت زیا اتکاي شهرداري ،بلکه از منظر اقتصادي) و زمین شهري

مبنی بر  1362در سال تصمیم دولت در واقع باید گفت که . آورده استبه وجود به هنگام وجود نوسانات اقتصادي عمرانی 

هاي جدید  را به یافتن راهها  يبدون تعریف منابع جدید مالی، شهردار ،هاي مالی قطع کمکو ها  شهرداري مالی خودکفایی

مدت  تصمیمی که در کوتاه. بودبراي اداره شهر ) فروش تراکم(تصمیم به فروش شهر  ترین آن که اصلی درآمدي رهنمون کرد

 باعث شد که مدت سفانه در بلندأمتهم چهره شهرها را تغییر داد ولی ها شد و تاحدودي  کننده منابع مالی شهرداري مینأت

   .یابدامور شهر کاهش  گیري در یران شهري خارج شود و قدرت تصمیماز دست مد ،مدیریت شهر عمالً

وابستگی هاي اداره شهر و نیز مشکالت ناشی از  در شرایط کنونی، افزایش تمایل به شهرنشینی و به تبع آن افزایش هزینه

تا  و مدیران شهري را بر آن داشتهکه وضعیت نامناسبی را رقم زده است، مسئولین ها به منبع درآمدي مذکور  شدید شهرداري

داشته  ها ظرفیت باال، مستمر و پایدار براي شهرداري ،مین مالیأبتواند از نظر ت باشند کهاستفاده از منابع درآمدي دد صدر 

   .نیز مطلوب باشد از منظر اقتصادي باشد و

هاي  ها به دو دسته مالیات مالیات. دباش ها می مالیات ،هاي محلی حکومتها و  ز جمله منابع موجود براي تأمین مالی دولتا

  :توان به موارد ذیل اشاره کرد هاي مستقیم می شوند که از جمله مالیات مستقیم تقسیم می مستقیم و غیر

 .گیرد دارایی هر فرد مبناي دریافت مالیات و عوارض قرار میدر این حالت : مالیات بر دارایی .1

 .مجموع درآمد وي وضع شود انواع درآمد شخص یا بر این مالیات ممکن است بر: مالیات بر درآمد شخصی .2

گردد و درآمد ویژه   هاي مختلف کسر می  از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه: ها مالیات بر درآمد شرکت .3

 .گیرد د که مشمول مالیات قرار میمان  باقی می

 .این مالیات نوعی مالیات بر درآمد بر حقوق و دستمزد است: مالیات بر حقوق و دستمزد .4
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و مالیات بر خرده فروشی است  (VAT)این مالیات شامل مالیات بر ارزش افزوده : مالیات بر مصرف عمومی .5

   ).برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد(

مالیات محلی بر دارایی  ،ها مین مالی شهرداريأیکی از منابع درآمدي مناسب براي ت ،دهد نشان میهاي علمی  بررسی

نرخ و پایه آن را مشخص نموده و درآمد حاصل از آن را به  ،هایی هستند که مقامات محلی هاي محلی، مالیات مالیات. است

هاي مالیاتی  یکی از پایه همچنین مالیات بر دارایی ).1387، زاده و خسروشاهی حسن(دهند  هاي ویژه خود اختصاص می هدف

مالیات این . باشد دارایی هر فرد مبناي دریافت مالیات و عوارض می ،طور که قبالً گفته شد بر اساس آن که همانمتداول بوده 

. شود انتقاالت قطعی تقسیم می الت بالعوض و مالیات نقل وانقل و انتق، مالیات بر اراضی، مالیات بر ارث به انواع مختلفی مانند

در صورتی که مالیات بر اضافه ارزش اراضی . ممکن است بر قیمت اراضی و یا افزایش ارزش اراضی وضع شود ،اراضی مالیات بر

 ،مالیات براضافه ارزش اراضینیز   گاهی. گیرد  شود و مشمول مالیات قرار می  می ساله ارزیابی هر ،اضافه ارزش مزبور ،وضع شود

  .گردد موقع انتقال امالك و اراضی وصول میدر 

به عنوان یک مالیات  دارایی ملکی برتوان از مالیات  می ،، با استناد به مطالعات صورت گرفتهبر دارایی  از بین انواع مالیات

این است که آیا این  ،اما مسئله اساسی که در این خصوص وجود داد. نام برد ي ایرانها مناسب براي تأمین مالی شهرداري

این موضوعی است  باشد؟ ها می مالیات که منبع تأمین مالی مناسبی است، داراي قابلیت درآمدزایی کافی نیز براي شهرداري

   .بدان پرداخته خواهد شد بعديهاي  بخشدر که 

موضوعات پیرامون تأمین هاي محلی و  عالوه بر مطالعه حاضر برخی از مطالعات داخلی و خارجی نیز به موضوع مالیات

  :توان به موارد زیر اشاره کرد اند که از آن جمله می پرداخته) هاي محلی حکومت(ها  مالی شهرداري

هاي تأمین مالی  هاي نظري پیرامون شیوه برداري از پایه در مطالعه خود با بهره )1387(خسروشاهی زاده و  حسن

تحلیل عملکرد   و  شهرهاي دنیا، به بررسی و تجزیه ي شماري از کالنها ها و همچنین بررسی تجربه شهرداري شهرداري

  :دهند شهرداري تهران پرداخته و نهایتاً الگویی براي تأمین مالی و خدمات شهري، شامل موارد ذیل را پیشنهاد می

 علمی  هاي ساختمانی و عوارض مازاد تراکم با اصول با توجه به ناپایداري و ناهمخوانی عوارض بر پروانه

مدت، محوریت خود را در  بندي محلی، الزم است این عوارض رفته رفته در یک بازه زمانی میان مالیات

اي که این عوارض که  درآمدهاي شهرداري تهران از دست داده و جاي خود را به عوارض نوسازي بدهد به گونه

ترین  ترین و عمده تبدیل به اصلی ،مدت در بازه زمانی میان ،بندي محلی است منطبق با اصول علمی مالیات

 .هاي شهرداري تهران گردد مالیات محلی براي تأمین مالی هزینه

 هایی را براي ارائه خدمات به شهروندان در شهرها دریافت کرده و بدون آنکه آنرا در اختیار  دولت، مالیات

و از جمله شهرداري تهران با ارائه هاي کشور  کند، شایسته است که شهرداري ها بگذارد خود هزینه می شهرداري

 .عوض دولت طلب نمایند هاي دریافتی دولت در قالب کمک بال هاي الزم، سهم خود را از مالیات استدالل

 هایی که  هاي شهري هستند و یا پروژه ساخت شهرداري تهران در مناطقی که در مرحله ایجاد و تکمیل زیر

گذاري را  نیاز خود براي سرمایه الزم است بخشی از منابع مالی مورد هاي آینده خواهد رسید، نتیجه آن به نسل

از محل انتشار اوراق مشارکت، دریافت تسهیالت اعتباري از دستگاه بانکی و بازارهاي جهانی و مشارکت بخش 

 .خصوصی داخلی و خارجی تأمین نماید

ایران بدون توجه به مبانی نظري مالیه محلی و  ها در در مطالعه خود طراحی نظام درآمدي شهرداري) 1388(هادي زنوز 

اي مانند کاهش کارایی  توجهی در مطالعات انجام شده به منظور اصالح این نظام را باعث بروز پیامدهاي منفی تداوم این بینیز 

ثباتی درآمدهاي شهرداري و عدم  ها و بهاي خدمات شهري با اصل انصاف، بی تخصیصی در اقتصاد شهري، ناسازگاري مالیات

بندي محلی را ارائه  ان منافع تأمین مالی به دست دولت محلی، اصول مالیاتوي ضمن بی. حسابدهی شهرداري دانسته است

گانه در نظر گرفته شده در  هشتاساس آن از بین اصول هاي محلی پرداخته است که بر  نموده و سپس به ارزیابی انواع مالیات
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و مالیات محلی بر امالك تنها در تأمین اصل  کنند ت، معیار عدالت را تأمین میهاي محلی بر درآمد، سود و ثرو مطالعه، مالیات

  .باشد عدالت با مشکل مواجه می

هاي  هاي پژوهش خود و شاخص عنوان گزینه ها را به اي عوارض مختلف شهرداري در مطالعه) 1389(اکبري و همکاران 

به عنوان معیارها در نظر گرفته  را) عدالت، شفافیت، کارایی، پایداري و کفایت(ها  مناسب بودن یک منبع تأمین مالی شهرداري

بر اساس . اند بندي آن براي شهرداري اصفهان کرده گیري چند معیاره اقدام به رتبه و سپس با استفاده از روش تصمیم

. هاي عدالت و شفافیت باالترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است ها، شاخص بندي انجام شده، در بین شاخص رتبه

و پس از آن » عوارض آالیندگی و سوخت«هاي اخذ عوارض، باالترین درجه اهمیت براي  ظر مناسب بودن پایههمچنین از ن

در حالی که باالترین سهم » ساز  و  عوارض ساخت«هاي موجود  در بین گزینه. بدست آمده است» عوارض ارزش افزوده«براي 

مطالعه این گونه  ،در نهایت. خر اهمیت قرار گرفته استدرآمدي شهرداري اصفهان را به خود اختصاص داده، در درجه آ

، سهم ناچیزي از )در نظر گرفته شده در مطالعه(هاي عوارضی  کند که در وضعیت وجود محدودیت براي پایه گیري می نتیجه

از  باید براي حداقل مخارج تأمین شود و در وضعیت آزادي مدل در نظر گرفته شده ،درآمدها از محل عوارض ساختی

عوارض بر «و » درآمد ارزش افزوده«، »عوارض آالیندگی و سوخت«ها، تأمین مالی حداقل مخارج باید از سه محل  محدودیت

منقول هاي غیر قیق، برآورد ارزش داراییهمچنین از جمله پیشنهادات آورده شده در تح. باشد» پایه دارایی امالك و مستغالت

  .باشد شهر در مطالعات آتی می

هاي ایران از  در مطالعه خود با اشاره به اینکه همواره درصد قابل توجهی از درآمد شهرداري ،)1389(و دهقان  زاهدي

هاي رکود و رونق دچار نوسان شده و در دوره رکود به  شود که در دوره طریق فروش تراکم و صدور پروانه ساخت حاصل می

ساخت  هاي زیر مدي مطمئن و پایدار را به منظور تأمین مالی پروژهیافتن منبع درآ ،انجامد ها می کسري بودجه شهرداري

لذا با ارزیابی نتایج حاصل از اجراي مالیات بر ارزش زمین در ادبیات اقتصادي و بررسی . کنند شهري، با اهمیت قلمداد می

اند و از آن به عنوان  پرداخته هاي شهري از این طریق تطبیقی اجراي آن در سایر کشورها، به بیان اهمیت تأمین مالی پروژه

نهایتاً مطالعه . برند نام میترین اثرات جانبی منفی را به همراه دارد،  ها که کم یک منبع درآمد مطمئن و پایدار براي شهرداري

ه، کارگیري زمین در موضوع غیر از کاربري بهینه کند که با وضع مالیات بر ارزش زمین، هزینه ب گیري می گونه نتیجه این

همچنین این نوع مالیات از طریق کاهش . افزایش یافته و افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت

هاي دیگر عنوان شده در مطالعه  از جمله مزیت. کند انگیزه سوداگري، به ایجاد ثبات و آرامش در بازار زمین و مسکن کمک می

شود تا اخذ مالیات بر زمین نسبت به  هزینه بودن اجراي آن اشاره کرد که باعث می  و کم توان به سادگی براي این مالیات می

همچنین برآوردهاي مطالعه حاکی از آن است که درآمد حاصل از . هاي دیگر، مشکالت اجرایی کمتري داشته باشد انواع مالیات

  .ستاجراي این نوع مالیات در تهران بیش از فروش تراکم و صدور پروانه ا

هاي محلی در سراسر جهان در حال  کند که حکومت در مطالعه خود پیرامون کشور پرو بیان می ،)2005( 1روهلینگ

وي مالیات بر دارایی . باشند هاي الزم توسعه می تالش براي افزایش درآمد، به منظور ارائه خدمات شهري و نیز تقبل زیرساخت

کشور  130در حال حاضر بیش از کند که  بیان میو  داند کشورهاي در حال توسعه میهاي محلی در  ترین نوع مالیات مهمرا 

مالیات بر دارایی بر خالف نقل و انتقاالتی که تا حدي بر . کنند جهان، نوعی مالیات بر دارایی را در کشور خود اعمال می

یی محلی را تأمین کند و رابطه مؤثر بین تري از پاسخگو درآمدهاي شهرداري تسلط دارد، ممکن است بتواند اهداف گسترده

درآمدهاي ناشی از مالیات بر دارایی در کشور پرو به خاطر . تر کند کارائه خدمات شهري و منابع مالی آنها را به هم نزدی

دهد؛  درصد کل درآمدهاي محلی را تشکیل می 8هاي نهادي در سطح مرکزي و محلی بسیار ناچیز است و حدود  محدودیت

ند که تغییرات مجاز که اخیراً براي مجموعه قوانین مالیات شهري ارائه شده، در حال افزایش دادن درآمدهاي بالقوه هر چ

  .باشد اما نیاز به اقدامات بیشتري می ،مالیات بر دارایی هستند

                                                        
1Ruhling 
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دهند  و نشان می در بررسی خود اصالح مالیه عمومی شهري در کلمبیا را مدنظر قرار داده ،)2008( 1و همکاران گنزالز

منجر به باال  ،هستندهاي مالیاتی که داراي توجیه اقتصادي  افزایش اختیارات محلی در دریافت مالیات محلی و استفاده از پایه

  .کلمبیا شده است 2هاي مالی در شهرداري میدلین ی و عملکرد شاخصیرفتن کارا

مین أبراي ت یی راراهنما ،بندي مطالعات انجام شده با جمع در مطالعه خود) 2009( 3برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد

وضعیت مالیه شهري،  مختلفی همچون هاي آن موضوعات منتشر کرده که در بخش) مالیه شهري(ها  مالی مخارج شهرداري

در این  .ستمین مالی مخارج آن را مورد بررسی قرار داده اأهاي محلی در اقتصاد، الگوي مفید حکومت محلی و ت نقش حکومت

هاي یک مالیات محلی خوب  ته و ویژگیسها را اخذ مالیات محلی دان مین مخارج شهرداريأمطالعه گروه محقق راهکار اصلی ت

  :استرا به شرح زیر بیان نموده 

دست دادن بخش مهمی از پایه از بدین معنا که حکومت محلی بتواند بدون  ؛ثابت باشد پایه مالیاتی باید نسبتاً .1

  .نرخ آن را تغییر دهد ،مالیاتی

مد مالیاتی نیز آیابد در میگونه که مخارج افزایش  همان :درآمد مالیاتی باید براي برآوردن نیازهاي محلی کافی باشد .2

  .بینی باشد پایدار و قابل پیش به مرور زمان افزایش یابد و نسبتاً

  .مالیات باید حداقل کمانه مالیاتی را داشته باشد .3

   .یاتی باید آشکار و شفاف باشدپایه مال .4

   .پایه مالیاتی باید عادالنه باشد .5

  .اجراي آن باید کم هزینه و آسان باشد .6

  :است کرده ارائههمچنین اصول اساسی یک ساختار مالیاتی خوب را به شرح زیر 

 ی اقتصادي یکارا .1

 عدالت .2

 گویی جواب .3

 کفایت و پایداري .4

 استقالل محلی .5

 آوري و تشخیص ینه براي جمعسهولت در دریافت و حداقل هز .6

مین أبراي ترا ري مشخصی ظهاي ن نگاه و پایه) ها خصوص شهرداريال یعل(هاي محلی  مین مالی دولتأمسئله تاین مطالعه 

هاي  نتایج تحقیقات انجام شده و ادبیات نظري مالیه عمومی شهري، روش يبند همچنین با جمع. کند مالی مطلوب ارائه می

  .کند جهت حرکت به سمت اصالحات در منابع درآمدي را ارائه می محلیهاي  حرکت دولت

، )1381(زنوز ، تحقیقات دیگري نیز انجام شده است که از جمله آن می توان به مطالعه این موضوعهمچنین پیرامون 

، )2008( 6ناالتیگا، )2006( 5، برد و اسالك)2003( 4تراسبرگ، )1383(، قادري )1383(، اکبري و همکاران )1382(هاشمی 

 .اشاره کرد... و ) 2008( 7بال و واالس

 

 

                                                        
1 Gonzalez & Others 
2 Medellin 
3  UN HABITAT 
4 Trasberg 
5 Bird & Slack 
6 Nallathiga 
7 Bahl & Vallace 
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  ادبیات نظري

  ،)1388زنوز هادي (:باشد مطرح میبندي محلی  اصول زیر به عنوان اصول استاندارد مالیات

 مقام محلی، عمل حوزه در که معنا بدین. است مطرح عمودي و افقی عدالت متداول مفاهیم اینجا در: عدالت اصل 

 افراد بر درآمد ها مالیات سهم و بپردازند یکسان مالیات باید برخوردارند، همانندى مالی وضع از که دهندگانی مالیات

 .باشد درآمد پر افراد درآمد از ها مالیات سهم از بیشتر نباید درآمد کم

 دهندگان  رأي که است آن مستلزم کار این .باشد داشته دنبال به را کارایی بهبود باید محلی مالیات: کارایی اصل

 برابر آن در پرداخت به گرایش بیانگر شده، ارائه خدمات از مندى بهره که بپردازند را محلی مالیات اى گونه به محلی

  .باشد

 که  دارد بستگی این به مالیات کنندگان پرداخت به خدمات کنندگان ارائه دهی حساب :مشاهده قابلیت اصل

از  محلی دهی حساب که گفت توان می بنابراین، .پردازند می مالیات صورت به مبلغی چه بدانند دقت به دهندگان رأي

  .یابد می بهبود مشهود هاي مالیات راه

 آزاد محلی مالیات هاي نرخ تعیین در آنها دهندگان رأي و محلی هاي دولت بدین معنی که :محلی استقالل اصل 

 خواهد ملی سطح در مالیات یکسان نرخ کارگیرى به منزله به مرکزي لتدو سوي از هاي مالیات نرخ کنترل. باشند

 .بود

  از بخش بزرگى نباید یعنى باشد؛ باال نباید محلی هاي مالیات آوري جمع هزینه محلی، مقام دید از: جویی صرفه اصل 

 عدم شود که وضع چنان نباید محلی مالیات جامعه، دید از .شود مالیاتی نظام اداره صرف مالیات، از حاصل درآمد

 از پرداخت که افرادي تنبیه و مالیات وصول براي را توجهی خور در حقوقی هاي هزینه و باشد گسترده آن پرداخت

 بار سنگینی آن پرداخت و باشد ساده آن درك که شود وضع چنان باید محلى مالیات .کند تحمیل گریزند، مى مالیات

  .نباشد دهنده مالیات براي

  آن رأي به محل اهالی که خدمات از سطح آن مالی تأمین براي باید مالیات، از حاصل درآمد :درآمد کفایت اصل 

 یعنی .پذیر باشد نرمش باید مالیاتی پایه یا و باشد تعدیل قابل آسانى به باید مالیات نرخ رو این از .باشد کافی اند، ه داد

 .پرهیز شود مالی تنگناى از تا یابد گسترش مخارج با همراه و شود بزرگ زمان گذر در باید مالیاتی پایه

  مالیاتی را توان می اما است دشوار نباشد، درازمدت نامساعد روندهاي از متأثر که مالیاتی یافتن :درآمد ثبات اصل 

استمرار  موجب تواند می ثباتی بی گونه این .نباشد ثبات بی آن از حاصل درآمد ،مدت کوتاه در کم دست که یافت

 درآمد که است مالیاتی محلی، مالیات ترین مناسب حالت این در .شود محلی دولت خدمات به دسترسی در نداشتن

 .نپذیرد تأثیر محلی اقتصاد ادواري از تغییرات آن از حاصل

  این در غیر شود، مالیاتی پایه رفتن میان از موجب نباید محلی مالیات باالي نرخ :مالیاتی پایه جابجایی عدم اصل 

 مالیاتی هاي بر پایه نباید محلی هاي مالیات رو، این شد؛ از خواهد نقض آن ثبات و مالیاتی درآمد کفایت صورت قواعد

  .خواهد شد مطرح مالیاتی پایه مهاجرت مسئله صورت، آن در شود زیرا وضع ندا متحرك شدت به که

هاي محلی را  اصول ارائه شده در رابطه با مالیات هاي دیگر با مالیاتك در مقایسه مالیات بر امال ،ها در بین انواع مالیات

شوند؛  محلی می مالیات مشمول مشترك صورت به جا همه در تقریباً مستغالت، کلی طور به و ساختمان و زمین. کند تأمین می

 و محلی مداران سیاست). 1994یانگمن و مالمه،  ؛1388، زنوزهادي (شوند  می امالك نامیده مالیات اغلب ها مالیات این

 را مستغالت بر مالیات که مقاومت کسانی .دانند مى دشوار را مسکونی مستغالت بر مالیات نرخ افزایش اغلب ساالران، دیوان

 .شد نخواهد تضمین دهی، حساب توان بدون آن که است مالیات گونه این باالي رؤیت قابلیت ناپذیر اجتناب نتیجه پردازند، می

 در سادگی به باشند، مى بودجه کردن بیشینه پى که در انىرساال دیوان و گیرد می شکل توزیعی هاي ائتالف صورت این غیر در

 اغلب که اینست آن دلیل و دارد پایدار بازدهی مستغالت، مالیات بر. داد خواهند افزایش را شهرداري مخارج ،خود منافع راستاى

 توان نمی و نیست پذیر جابجایی عمل در مسکونی، مالیاتی امالك پایه .نیست اقتصادي فعالیت در مدت کوتاه خیز و افت متأثر از
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 در مستغالت مالیات که اصلی تنها .داد انتقال ،است مالیات پایین نرخ آن در که محلی به باالست مالیات نرخ که جایى را از آن

 ارزش به مستقیم صورت به ها سود شرکت. است پرداخت توانایی بر مبتنی عدالت، اصل روست، مشکل روبه با آن کردن برآورده

 یا(شخص  درآمد میان نیرومندى همبستگی رابطه آنکه با نیز مسکونی امالك درباره. ندارد آنها بستگی مالیات مشمول امالك

 درآمد بیانگر تواند می قیمت گران خانه یک مالکیت .است بسیار آن خالف موارد اما ؛دارد وجود وى ارزش مسکن و )خانوار

خانوارهاي  از برخی است ممکن همچنین. است صادق بازنشسته افراد بیشتر هدربار مطلب این. حال درآمد نه گذشته باشد

 دشوار دو عمودي، هر و افقی برابري کردن برآورده رو این از .دهند ترجیح را اى اجاره یا ملکی قیمت ارزان مسکن برخوردار،

 به مربوط است، مالحظات یافته اختصاص محلی هاي دولت به امالك بر مالیات کشورها، تمام در تقریباً که در حالی. است

   .)1388 زنوز،هادي (شود  تحمیل مالیات نوع این وصول راه از زیادي مالی بار که شود می آن از مانع برابري،

دارایی خاص، مالیات بر توان از مالیات بر دارایی و به طور  بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده و مطالعات انجام شده می

مالیات بر دارایی و امالك در کشورهاي مختلف بر . امالك به عنوان یک منبع تأمین مالی مناسب نام بردملکی یا مالیات بر 

  :شود میپایه یک یا چند شیوه زیر اخذ 

o یمالیات بر مجموع دارای 

o مالیات بر ارزش ساخت 

o  مالیات بر ارزش زمین 

o هاي افزایش ارزش زمین  مالیات 

o هاي بهبودي بندي مالیات 

o هاي اختصاصی مالیات 

o گذاري و  هاي قیمت مالیات... 

 جه قرار داده است که عبارتهاي مختلف اخذ مالیات بر امالك، مطالعه حاضر مالیات بر ارزش زمین را مورد تو از بین پایه

که باعث انتخاب این نوع مالیات شده است  دالیلیاز جمله  .باشد می سالیانه به صورت زمین ارزش از ثابتی درصد اخذ از

  :توان به موارد ذیل اشاره کرد می

 به عنوان یک عامل طرفداران این مالیات بر این اعتقادند که میان زمین . مالیات بر ارزش زمین قدمتی طوالنی دارد

، زیرا بدون وجود کارگر. تولید و عوامل تولید دیگر مانند نیروي کار و سرمایه از نظر ماهوي تفاوت وجود دارد

اندازکنندگان، سرمایه نیز وجود ندارد اما بدون وجود صاحبان زمین،  همچنین بدون وجود پس. کار وجود ندارد نیروي

ها تعلق  ه عبارت دیگر، زمین جزء منابع خدادادي است که به همه مردم و نسلب. زمین و منابع طبیعی وجود دارند

در نتیجه مقتضاي . توانند با تملک آن، همه منافع حاصل از زمین را کسب کنند دارد و یک عده از افراد خاص نمی

عی میان همه تقسیم گذاري، منافع حاصل از منابع طبی عدالت آن است که بدون از میان بردن انگیزه کار و سرمایه

اخذ درصدي از منافع حاصل از زمین به عنوان  ،پرداز قرن نوزدهم معتقد است فیلسوف و تئوري 1هنري جورج. شود

شود منافع حاصل از این ثروت خدادادي تنها در  هاي ممکن است زیرا موجب می ترین مالیات مالیات، از عادالنه

  .)1387، عات اقتصاديدفتر مطال(رد اختیار گروهی خاص قرار نگی

 هدایت منابع زمین شهري موجود به سمت استفاده و کاربري بهینه  ،ترین هدف وضع مالیات بر ارزش زمین مهم

اي که بر روي ملک اعالم  اي است که با توجه به بار مالیاتی دوره کار این مالیات به گونه  و  به این معنا که ساز. است

این مالیات با هدایت . فروشد کند یا اینکه ملک را می برداري بهینه از ملک خود می هشود، مالک یا اقدام به بهر می

. شود ساز می و منجر به افزایش ساخت هاي مسکونی شهري زمین  مالکان به تخصیص بهینه منابع خود، عمالً در حوزه

قیمت همراه باشد، این نوع از  در شرایطی که بازار زمین با افزایش قیمت و انتظارات تورمی ناشی از این افزایش

هاي نگهداري زمین، مالکانی که  تواند منجر به کاهش قیمت زمین در بازار شود چرا که با افزایش هزینه مالیات می

                                                        
1 Henry George 
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هاي خود اقدام کرده و در نتیجه با افزایش عرضه زمین در  قادر به استفاده بهینه از زمین خود نباشند به فروش زمین

  .)همان( تواند کاهش یابد می بازار، قیمت زمین

 هاي محلی از طریق اجراي این مالیات به جاي عوارض فروش تراکم، منجر به ایجاد  تأمین منابع درآمدي دولت

شود چرا که هر چه میزان خدمات شهري در  هاي محلی می محور در عرصه درآمدهاي دولت رویکردي عدالت

منطقه باالتر بوده و در نتیجه مالیات پرداختی نیز در آن منطقه باالتر  اي بیشتر باشد، قیمت زمین نیز در آن منطقه

  .)همان(کند  از سوي دیگر هزینه تولید مسکن به دلیل عدم دریافت عوارض فروش تراکم کاهش پیدا می. خواهد بود

هاي زیادي را به همراه دارد لذا  اخذ مالیات دارایی توسط دولت مرکزي، ناکارآمدي ،دهد هاي کارشناسی نشان می بررسی

در ایران، اخذ عوارض بر . ها گذارده شده است هاي محلی یا شهرداري در بیشتر نقاط دنیا اخذ این نوع مالیات بر عهده دولت

رغم کامل بودن قانون در  اي مطرح شده که علی هها در قانون نوسازي و عمران شهري به شکل گسترد دارایی از طرف شهرداري

هاي مالی مبناي محاسبه، نتوانسته  گیري به وظایف قانونی خود در به روز رسانی پایه توجهی مراجع تصمیم عمل به دلیل بی

  . کارکردهاي تعریف شده را داشته باشد

اي  ند که تعریف مالیات بر دارایی در ایران از سابقهدر رابطه با سابقه اخذ مالیات بر دارایی در ایران نیز باید گفت هر چ

هاي دولت براي تعریف و نهادینه کردن این نوع مالیات تاکنون نتیجه مطلوب نداشته و این  دیرینه برخوردار است اما تالش

الن کشور و شهرها اي از این ابزار کارآمد که داراي کارکردهاي زیادي براي اقتصاد ک امکان فراهم نشده که به شکل شایسته

اي براي اخذ مالیات بر دارایی و امالك  احکام گسترده 1366هاي مستقیم  آخرین بار در قانون مالیات. باشد، استفاده شود می

هاي وصول، نبود دیتابیس  باال بودن هزینه(تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید که در عمل اجرایی نشد   بالاستفاده به

منجر به کنار گذاشتن این پایه مالیاتی در اصالح قانون ... ایی و نیز نبود نیروي انسانی متخصص و اطالعات امالك در دار

موضوع اخذ مالیات مضاعف از معامالت مکرر و امالك  1387همچنین در سال . )شد 1381هاي مستقیم در سال  مالیات

  . ستکنون اجرایی نشده ا بالاستفاده شهري طرح شد که در نهایت آن نیز تا

اخیراً بسیاري از . اند اي به مالیات بر دارایی وابسته تقریباً تمامی کشورها در سراسر جهان، حداقل تا اندازهدر حال حاضر 

عنوان مثال کشور چین نقش ه ب. اند مند به مالیات بر زمین و دارایی شده توسعه و در حال گذر بیشتر عالقه کشورهاي در حال

مالیات بر دارایی براي افزایش  .است اش، در نظر گرفته دارایی را در مناطق به سرعت در حال رشد شهريمالیات بر زمین و 

یج این نوع مالیات اغلب براي شکل دادن الگوهاي توسعه شهري و ترو. شود ابزار مهمی قلمداد می ،درآمد در سطح محلی

هاي اخذ ارزش زمین روي  کشورها به دو دلیل به مالیاتاز  عنوان مثال برخیه ب. رود اصالحات ارضی روستایی بکار می

   :)2009برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، ( آورند می

هاي آمریکـا و مشـارکت در تعیـین ارزش در     از قبیل تأمین مالی افزایش مالیات در حوزه(ساخت  پرداخت هزینه زیر -1

  )کشورهاي آمریکاي التین

غییـر حاصـل   که در کـاربرد زمـین ت  (افزایش یافته زمین ناشی از اقدامات دولت هاي  اخذ درآمدهاي حاصل از ارزش -2

  )هاي افزایش ارزش زمین در کلمبیا مانند مالیات) (کند می

شامل  در کلاما  ؛هاي شهري در کشورهاي مختلف، متفاوت است به طور کلی باید گفت که منابع درآمدي براي حکومت

صل ه عنوان مثال شامل درآمد حاسایر درآمدها ممکن است ب. باشد انتقاالت بین حکومتی می و هاي کاربر و نقل ها، هزینه مالیات

ایی در بسیاري کشورها توسط ها، مالیات بر دار درخصوص مالیات. و صدور پروانه و مجوز باشد گذاري، فروش دارایی از سرمایه

و مالیات فروش  الیات بر درآمد، مالیات فروش کلیشامل مهاي محلی می تواند  سایر مالیات. شود هاي محلی اعمال می حکومت

یا (و مالیات بر انتقال زمین ) الثبت خودرو ، سکونت در هتل، حقاز جمله مالیات بر سوخت، مشروبات الکلی، تنباکو(انتخابی 

  :در زیر منابع درآمدي شهرداري چند شهر منتخب به عنوان نمونه آورده شده است. باشد) تمبر عوارض
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  هاي شهرهاي منتخب منابع درآمدهاي عملیاتی شهرداري - 1جدول 

  شهر                         

  عنوان           

  کیپ تاون

)2008 - 2007(  

  تورنتو 

)2007(  

  مادرید 

)2003(  

  بمبئی 

)2008 - 2007(  

  19  12  41.5  25.4  مالیات بر دارایی

  46  19  _  _  سایر مالیات ها

  23 16  21.8  40.9  )کارمزد( هاي خدمات هزینه

  4  39  20.9  25.2  ها هاي دولت و همکاري گرانت

  8  14  15.8  8.5  سایر

  %100  %100  %100  %100  جمع کل

 2009برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد،  :مأخذ   

  

، مادرید )کانادا(، تورنتو )آفریقاي جنوبی(کیپ تاون : دهد را براي چهار شهر نشان می  ، منابع درآمد شهرداري)1(جدول 

انتقاالت بین  و هاي محلی، نقل شهرها به طور کلی براي ارائه خدمات محلی، متکی به مالیاتاین ). هند(و بمبئی ) اسپانیا(

هر ش 4شود که هر  مشاهده می. اما در سراسر شهرها این نوع وابستگی متفاوت است ؛هاي کاربر هستند حکومتی و هزینه

بمبئی مالیات بر ورود . 1تاون و تورنتو مالیات بر دارایی، تنها مالیات محلی است در کیپ ؛کنند مالیات بر دارایی را اعمال می

شامل مالیات بر ارزش (هاي محلی  مادرید انواع مختلفی از مالیات. کند را نیز اعمال می) جهت مصرف یا فروش(کاال به منطقه 

  . )2009برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، ( کند را اعمال می) کار  و  و کسب سازي سایل نقلیه، ساختمانزمین، و

درصد کل  40تا  35هاي محلی، مالیات محلی است که حدود  ترین منبع تأمین درآمد دولت در کشور ژاپن نیز مهم

مالیات بر مسکن و اتومبیل، : این کشور به ترتیب عبارتند از هاي محلی در ترین مالیات مهم. دهد درآمدهاي آنها را تشکیل می

هاي محلی  براي تمامی دولت ، مالیات بر داراییآلمانکشور در . )عوارض نوسازي(ریزي شهري  مالیات بر امالك و مالیات برنامه

زیرا این مالیات را تنها  ؛)کنند شهرداري این مالیات را دریافت می 435شهرداري از میان  200نزدیک به (در دسترس نیست 

 از یکی زمین بر هاي کنگ نیز مالیات در هنگ .)1387زاده و خسروشاهی،  حسن(توانند دریافت کنند  شهرهاي بزرگ می

 ها زیرساخت در ساالنه گذاري سرمایه از درصد 55 زمین بر مالیات1991 تا  1970 هاي سال در ؛باشد می درآمد منابع ترین مهم

در جنوب شرقی استرالیا نیز بعد از تغییر مبناي مالیاتی به مالیات بر ارزش زمین،  2ولز ساوث در ایالت نیو .کرده است تأمین را

درصد  99ها نیز  مجموع ساختمان) دالر استرالیا(در عین حال ارزش دالري . درصد، افزایش داشته است 55ساز  و میزان ساخت

اند، شرایط مشابهی دیده  اي که در این منطقه قرار داشته و این مالیات را به اجرا گذاشته ناحیه 22در تمامی . بهبود یافته است

زاهدي و دهقان، (اند، مشهود است  این امر در مقایسه بین این مناطق و مناطقی که این سیستم مالیاتی را اجرا نکرده. شود می

1389( .  

از آنجایی که در این . شود یمهاي محلی اخذ  در کشورهاي مختلف، انواع متفاوتی از مالیاتگفت توان  به طور کلی می

امالك به عنوان یک مالیات محلی مناسب نام برده شد، پژوهش حاضر این دارایی ملکی یا مالیات بر  مطالعه از مالیات بر

به عنوان یک مالیات مناسب براي جایگزینی با تمامی  آن، مالیات بر ارزش زمین رااخذ مختلف  هاي پایهمالیات را و از بین 

که وصول آنها از کارایی مناسبی نیز برخوردار (شود  میوصول حاضر در ایران در حال که هاي محلی بر امالك  انواع مالیات

با مشکل مواجه ها را در تأمین مالی  ، شهرداريکند و به منظور ایجاد اطمینان که این جایگزینی پیشنهاد می ،)باشد نمی

برآورد گردیده که در بخش  به عنوان نمونه ،امالكدرآمد حاصل شده براي شهرداري اصفهان با اعمال مالیات بر  .سازد نمی

   .خواهد شدبعدي بدان پرداخته 

                                                        
1

  .شروع به اخذ مالیات حق الثبت خودرو و مالیات انتقال زمین کرده است 2008رنتو از آغاز سال تو 
2New South Wales, NSW  
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  بررسی وضعیت موجود محاسبه عوارض نوسازي - 

بندي امالك  نوسازي و عمران شهري، ارزش منطقهقانون  4در حال حاضر مبناي پرداخت عوارض نوسازي بر اساس ماده 

سال یکبار امالك و مستغالت شهر را ممیزي  5ها باید هر  شهرداري. باشد می) اعیانی(و ارزش معامالتی مستحدثات ) عرصه(

 هاي عرصه و اعیانی که براي هر سال به تصویب هیئت وزیران نتایج حاصل از ممیزي با توجه به قیمت. کنند) مساحی(

رسد، به عنوان پایه مالی پرداخت عوارض تعیین و عوارض نوسازي بر اساس احکام قانون مربوطه محاسبه و همه ساله براي  می

گیر  بسیار پرهزینه و وقت ،یند ممیزيآفر دهد که اله اجراي این قانون نشان میس 40بررسی تجربه . گردد شهروندان ارسال می

 3انجام شد و در حال حاضر تجدید ممیزي شهر اصفهان از  1370شهر اصفهان در سال به عنوان مثال آخرین ممیزي . است

بار موضوع را  دو تا کنون صرفاً 1380هیئت وزیران از سال . شود تا پایان سال جاري ادامه یابد بینی می سال پیش شروع و پیش

مبناي . هاي مستقیم قرار داد قانون مالیات 64 ارزش معامالتی موضوع ماده بررسی و در نهایت مالك تعیین قیمت را دفترچه

و در شده تخصصی هر سال بررسی غیر یاي با ترکیب باشد که در کمیته بندي می هاي منطقه این دفترچه بر اساس قیمت

ان به عنو. شود داده میها  تغییر مختصري در این قیمت ،هاي روز دید اعضا بدون توجه به شرایط اقتصادي و قیمت صورت صالح

در حالی  باشد هزار ریال می 350) براي شهر اصفهان( بندي دفترچه مالك محاسبه عوارض نوسازي مثال باالترین قیمت منطقه

تفاوت در . است) درصد اختالف14186(ریال  میلیون 50 هاي مشمول این قیمت در حدود متوسط ارزش روز عرصهکه 

   .باشد نیز می بیشتر ،تر هاي منطقه بندي پایین قیمت

قرار بود کلیه تغییرات . صورت جامع در نرم افزاري به نام بام قرار گرفته ب 1اطالعات ممیزي شهر اصفهان ،1370در سال 

با توجه به . صورت کامل اجرایی نشده این موضوع ب اما شود، در این نرم افزار لحاظ شود تغییرات که بر روي امالك انجام می

ها قابل اعتماد است چرا که  ان به اطالعات اعیانی این سیستم اعتماد داشت ولی اطالعات عرصهتو نمی ،بررسی صورت گرفته

یید در سیستم امالك شهرداري ي مورد درخواست شهروندان پس از تأهاهان تغییر نکرده و تفکیک و افرازمحدوده شهر اصف

گردد لذا  در سیستم وارد و از امالك کسر مییجاد شده معابر ا ،یندآدر این فر .شود ثبت می) کد نوسازي(شناسه  براي اخذ کد

آن اطمینان  يها توان از صحت داده می )سیستم امالك شهرداري( هاي متمرکز سیتسم بام هبا توجه به این ساختار و داد

  .حاصل کرد

مساحت مناطق در هاي رسمی منتشر شده از  افزار به تفکیک مناطق در مقایسه با داده اطالعات استخراج شده از نرم

افزار به  درصد از سطح شهر اصفهان در این نرم 1/72در در مجموع  ،هاي موجود با توجه به داده. قابل مشاهده است) 2(جدول 

قابل تصرف شامل  هاي غیر عرصه. وجود دارد) خصوصی استفاده اختصاصی شامل عمومی و( هاي قابل تصرف عنوان عرصه

مجموع مساحت مناطق از جمع مساحت امالك در هر منطقه محاسبه . باشد می... ها و  میدانهاي عمومی، معابر،  پارك

باشد که اختالف  هزار اعیانی می 528هزار عرصه و  397افزار بام شامل  در مجموع اطالعات استخراج شده از نرم. است شده

  . مربوط به امالك آپارتمانی استموجود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1

تجدید . شود و مساحی امالك انجام می هاي کلیه امالك و مستحدثات است که با مراجعه مستقیم فرآیند ممیزي شهر شامل برداشت میدانی داده

 .تکمیل خواهد شد 1390تا آخر سال  است که میلیارد ریال شروع شده 40اي بالغ بر  با برآورد هزینه1387ممیزي شهر اصفهان از سال 
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  با مساحت شهر اصفهان) بام( هاي سیستم امالك شهرداري دادهمقایسه  - 2جدول

 منطقه
عرصه به مساحت  مساحت عرصه در بام مساحت اعیانی در بام مساحت منطقه

Km منطقه
Km سهم 2

Km سهم  تعداد 2
 سهم  تعداد 2

1 215,8 3/1% 612,8 614,33 8/7 % 499,6 916,22 4/3  % 79% 

2 038,17 4/6 % 136,3 742,21 9/2 % 498,15 015,21 0/8 % 91% 

3 439,11 3/4 % 138,11 622,49 1/10% 187,9 197,35 8/4 % 80% 

4 615,17 6/6 % 427,9 812,38 6%8  071,9 139,28 7/4 % 51% 

5 098,12 5/4 % 945,15 311,51 5/14% 614,17 497,24 1/9 % ×146% 

6 772,17 6/6 % 444,12 949,35 3/11% 004,19 861,19 8/9 % ××107% 

7 497,16 2/6 % 179,7 555,45 5/6 % 356,12 772,34 4/6 % 75% 

8 575,20 7/7 % 743,10 365,58 8/9 % 388,19 991,43 0/10% ×94% 

9 626,20 7/7 % 875,3 075,24 5/3 % 810,12 325,23 6/6 % 62% 

10 602,22 4/8 % 201,9 990,53 4/8 % 658,12 899,46 6/6 % 56% 

11 806,11 4/4 % 237,3 952,19 9/2 % 506,6 610,19 4/3 % 55% 

12 258,54 3/2% 759,6 724,37 2/6 % 205,30 105,25 7/15% 56% 

13 252,18 8/6 % 355,5 255,25 9/4 % 575,9 031,21 0/5 % 52% 

14 826,18 0/7 % 773,2 341,32 5/2 % 585,12 883,30 5/6 % 67% 

 %72 % 100 241,397 955,192 %100 307,528 824,109 %100 620,267 جمع

عدم . **در بام است 8،12به دو منطقه  8و تقسیم منطقه  5،13به دو منطقه  5مربوط به عدم اعمال تقسیم قسمتی از اراضی منطقه  ،عدم تطبیق*

  .اصفهان و نتایج پژوهش آمارنامه :ماخذ .باشد مربوط به وجود مساحت بسیار زیاد مناطق نظامی و اراضی خارج از محدوده این منطقه می ،تطبیق

  

  برآورد ارزش شهر اصفهان - 

ردیف  1207در مجموع . باشد و معبر بر اصلی ملک می 1 افزار بام شامل منطقه، بلوك ارزشی هاي موجود در نرم ساختار داده

حداکثر و حداقل ارزش . امالك است، به صورت تفکیک شده وجود دارد) معبر اصلی(دهنده موقعیت بر اصلی  قیمتی که نشان

. گذاري استفاده شده است آوري شده و میانگین حداقل و حداکثر به عنوان مبناي ارزشروز هر ردیف در برداشت میدانی جمع

بندي در یک بلوك ارزشی،  معادل هر قیمت منطقه بنابراین. قابل مشاهده است) 3( جدول ها در نتایج این برداشت میدانی داده

   .گذاري شد هاي اصلی ارزش نقطه به عنوان محدوده 1207در مجموع  و آوري شد برآوردي از ارزش روز معادل آن جمع

 

 

 

 

 

 

                                                        
1

 ).1387، دفترچه ارزش معامالتی اصفهان(بندي معابر مشخص شده است  هاي منطقه شامل قسمتی از منطقه است که در آن قیمت 
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  برآورد ارزش امالك شهر اصفهان در بر اساس نوع استفاده -3جدول

بندي قیمت  دسته

 اي منطقه
میان 

 دسته
 فرآوانی

 برآورد ارزش جمع عرصه
فاصله قیمت منطقه بندي با 

 )ریال(قیمت روز 

 برابر میانگین قیمت سهم میلیارد ریال سهم کیلومتر مربع حداکثر حداقل

0 1000 500 9 170 0% 145 0% 333,333,2 667,4 

1000 5000 3000 66 474,20 11% 030,34 2% 561,243,3 081,1 

5000 10000 7500 82 419,33 17% 069,96 7% 122,445,4 593 

10000 20000 15000 138 136,37 19% 982,183 13% 952,554,5 370 

20000 50000 35000 310 834,44 23% 957,270 20% 030,557,7 216 

50000 100000 7500 285 330,28 15% 649,299 22% 977,223,11 150 

100000 150000 125000 166 199,7 4% 200,142 10% 265,941,17 144 

150000 200000 175000 87 747,7 4% 370,113 8% 747,005,25 143 

200000 250000 225000 30 626,6 3% 252,125 9% 444,519,33 149 

250000 300000 275000 13 619,5 3% 118,70 5% 769,980,37 138 

300000 350000 325000 21 400,1 1% 626,40 3% 190,976,42 132 

 %100 396,376,1 %100 955,192 207,1 جمع
  

  محاسبات تحقیق: مأخذ  

  

اي را  معبر یا راهی که باالترین ارزش منطقه(با داشتن ارزش روز بر اصلی ملک  ،ها براي محاسبه ارزش هر یک از عرصه

محاسبه ارزش روز بر اساس کاربري  2مفروضات. برآوردي از ارزش روز ملک بدست آمد 1، مساحت و نوع کاربري)داشته باشد

  :به شرح زیر است

 ك مسکونی معادل ارزش برآورد شدهامال 

 امالك تجاري معادل سه برابر ارزش مسکونی 

  برابر ارزش مسکونی دوامالك تجاري مسکونی معادل 

 امالك دولتی معادل یک سوم ارزش مسکونی 

 معادل ارزش مسکونی 3ارتمانیامالك آپ 

 پنجم ارزش مسکونیامالك بایر و فضاي سبز معادل یک 

 دهم، امالك نظامی، نیم، امالك باستانی و مذهبی معادل یک و  کار معادل یک ، تولید و دفتر صنعتی امالك( سایر

  )پنجم ارزش مسکونیبایر، فضاي سبز، آموزشی، ورزشی و درمانی معادل یک

براي سایر . این مفروضات بر اساس برداشت میدانی براي امالك مسکونی، تجاري، آپارتمانی و دفتري در نظر گرفته شد

  .گردیدها از نظر کارشناسان اداره ارزیابی امالك شهرداري اصفهان استفاده  کاربري

                                                        
1

  .منظور از کاربري استفاده حال حاضر از ملک می باشد که در سیستم امالك شهرداري ثبت شده است 
ی در مفروضات در نظر گرفته شده با حداقل مقادیر در نظر گرفته شد به عنوان نمونه در در فرض امالك تجاري معادل سه برابر معادل ارزش مسکون -  2

 .یمت مسکونی تفاوت قیمت وجود داردبرابر ق 7نقاط تجاري تا 
.منظور مساحت کل عرصه در امالك آپارتمانی است که به صورت رسمی داراي سند مجزا است -  3
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ي، ارزش امالك هر منطقه بدست آمده است؛ فرمول برآورد امالك و از جمع ارزشه شدبرآورد ملک هر در مجموع ارزش 

  :باشدزیر گویاي این امر می

)1(  

  

نشان دهنده مساحت  Sنشان دهنده ارزش روز بر اصلی و  Pام، iنشان دهنده ارزش امالك منطقه  ��در رابطه فوق، 

نشان  lنشان دهنده امالك تجاري، اندیس  hنشان دهنده امالك مسکونی، اندیس  jهمچنین اندیس . باشد عرصه ملک می

ضریب کاربري  ��باشد به گونه اي که  نیز نشان دهنده ضریب کاربري می α. باشد می... و  تجاري -مسکونیدهنده امالك 

  .باشد می... و  تجاري -مسکونیضریب کاربري  ��ضریب کاربري تجاري،  ��مسکونی، 

  :هر اصفهان را به دست آوردامالك شحال از جمع ارزش امالك مناطق مختلف می توان ارزش 

)2(   

  .باشد میارزش امالك شهر اصفهان  ،CVدر رابطه فوق، 

  

  شهر اصفهان بر اساس نوع استفاده یا کاربري) عرصه(برآورد ارزش امالك  - 4جدول

 تعداد استفادهنوع 
 )ریال میلیون( متوسط ارزش واحد مساحت برآورد ارزش

 یک متر مربع یک ملک سهم کیلومتر مربع سهم میلیارد ریال

 8 2,082 %34 65,722 %39 976,536 257,882 مسکونی

 27 9,921 %7 13,394 %26 981,356 35,983 تجاري

 20 5,712 %3 6,331 %9 475,126 22,143 مسکونی تجاري

 7 67,786 %13 25,881 %13 921,176 2,610 دولتی

 12 606 %4 6,804 %6 832,80 133,425 *آپارتمانی

 1 875 %23 45,002 %4 165,56 64,190 بایر

 1 3,294 %15 28,360 %3 914,36 11,208 فضاي سبز

 4 5,926 %1 1,461 %0 132,5 866 سایر

 7 2,605 %100 192,955 %100 1,376,396 528,307 جمع

   .باشد ر ارزش عرصه سهم آپارتمان میمنظو* 

  تحقیقمحاسبات : خذمأ

  

با آورده شده است که ) 4(در جدول ) 2(و ) 1(و با توجه به روابط برآورد ارزش شهر بر اساس نوع کاربري حاصل از نتایج 

در حدود یکصد و سی و هشت هزار ) زمین(ها  توجه به نتایج محاسبات، ارزش امالك شهر اصفهان بر اساس ارزش عرصه

اگر فرض شود کلیه . باشد هشتاد و چهار درصد از ارزش محاسبه شده مربوط به خانوارها می. میلیارد تومان برآورد شد

بدون در (ساکن باشند هر خانوار معادل دویست و شصت و سه میلیون تومان ثروت ملکی  1خانواهاي مالک در شهر اصفهان

                                                        
1

 .خانوار ساکن در شهر اصفهان است 438852دهنده وجود  نشان 1385هاي سرشماري  داده
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میلیون و شصت با توجه به محاسبات، متوسط ارزش یک ملک مسکونی در حدود دویست . دارد) ارزش ساخت نظر گرفتن

  .تومان برآورد شده است

رسد رابطه  به نظر می ؛آورده شده است) 5(در جدول نیز نتایج حاصل از برآورد ارزش شهر به تفکیک مناطق شهرداري 

  .شهرداري منطقه وجود داشته باشدقابل قبولی بین ارزش منطقه و بودجه 

 برآورد ارزش امالك شهر اصفهان به تفکیک مناطق -5جدول

 منطقه
  متوسط قیمت  برآورد ارزش مساحت

 سهم میلیارد ریال سهم کیلومتر مربع  )ریال(

1 499,6 4/3 % 729,96 0/7 % 104,884,14 

 617,810,3 % 1/5 853,70 % 6/9 594,18 11و2

3 187,9 8/4 % 745,122 9/8 % 253,360,13 

4 071,9 7/4 % 742,70 1/5 % 783,798,7 

 694,103,10 %0/20 704,274 %1/14 188,27 13و5

6 004,19 8/9 % 326,267 4/19% 617,066,14 

 426,663,3 % 6/6 374,91 %9/12 942,24 14و7

 302,971,4 %6/19 260,270 %2/28 364,54 12و8

9 447,11 9/5 % 365,41 0/3 % 510,613,3 

10 658,12 6/6 % 299,70 1/5 % 624,553,5 

 248,133,7 %0/100 396,376,1 %0/100 955,192 جمع

  نتایج پژوهش: مأخذ                           

 
 ،اگر نتایج حاصل از برآورد ارزش زمین شهر به عنوان پایه اخذ مالیات از ارزش امالك در نظر گرفته شود و فرض شود

تواند بالغ بر  باشد، درآمد سالیانه مالیاتی شهر اصفهان می) بدون توجه به کاربري(نرخ مالیات یک درصد بر ارزش امالك 

درصد عواید حاصل از این پایه به  50اگر فرض شود حداقل . هاي جاري باشد میلیارد ریال به قیمتو هفتصد سیزده هزار 

این رقم دو و نیم . هشتاد میلیارد ریال خواهد بود و درآمد حاصل بالغ بر شش هزار و هشتصد ،شهرداري اصفهان پرداخت شود

  .باشد می 1389هاي ساختمانی در سال  برابرکل عواید حاصل از پروانه

ارقام نشانگر توان باالي این پایه براي . هاي مناطق مقایسه شده است منابع حاصله با بودجه شهرداري) 6(در جدول 

ها  هاي اصلی تأمین مالی شهرداري شود به عنوان یکی از پایه باشد لذا پیشنهاد می هاي مناطق می ین مالی مخارج شهرداريتأم

  .در نظر گرفته شود

) پروانه ساختمانی(ساز   و  تواند به صورت مناسبی جایگزین عوارض موجود بر ساخت با توجه به نتایج، این پایه مالیاتی می

ساز  و  هاي مناطق منوط به رونق ساخت ه این مزیت نیز وجود خواهد داشت که تحقق بودجه شهرداريگردد؛ ضمن اینک

  .ریزي شهرداري خواهد بود ولی تحقق مالیات محلی بر امالك منوط به تالش متصدیان وصول و برنامه ؛باشد می
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                     درآمد حاصل از مالیات بر امالكشهرداري اصفهان با مختلف مناطق  1389مقایسه بودجه سال  -6جدول

  )درصد - میلیارد ریال(

 منطقه

 1390بودجه  1389بودجه  مالیات محلی بر امالك
نسبت مالیات امالك به عوارض 

 ساختمانی
 ارزش امالك شهر

برآورد درآمد 

 شهرداري

بودجه 

 شهرداري

سهم عوارض 

 ساختمانی

 بودجه

 شهرداري

سهم عوارض 

 ساختمانی
 1390سال  1389سال 

1 729,96 484 282 87% 300 81% 198% 198% 

 %335 %309 %65 162 %74 155 354 853,70 11و2

3 745,122 614 300 81% 340 79% 252% 228% 

4 742,70 354 280 86% 340 85% 147% 123% 

 %230 %220 %78 763 %84 740 374,1 704,274 13و5

6 326,267 337,1 550 87% 575 83% 281% 281% 

 %200 %192 %73 313 %82 291 457 374,91 14و7

 %347 %387 %79 495 %84 417 351,1 260,270 12و8

9 365,41 207 105 80% 120 70% 246% 246% 

10 299,70 351 210 82% 230 76% 203% 202% 

 %241 %247 %79 3,638 %84 3,330 882,6 396,376,1 جمع

  شهرداري اصفهان 1390 و 1389محاسبات تحقیق و کتاب بودجه : مأخذ

  

  نتیجه گیري

از مالیات بر  ،تأمین مالیاستاندارد با استناد به مطالعات انجام شده و اصول  ،ها در این مطالعه در ابتدا ضمن معرفی انواع مالیات

موجود براي اخذ هاي مختلف  امالك به عنوان یک مالیات محلی مناسب نام برده شد و در بین پایهدارایی ملک یا مالیات بر 

ها  ، مالیات بر ارزش زمین مورد توجه قرار گرفت و با توجه به ناپایداري شدید درآمدهاي ساختمانی شهرداريامالك رب مالیات

 ها که مالیات محلی مذکور جایگزین انواع مالیات بر امالك کنونی شهرداري، پیشنها گردید و غیرکارا بودن آن در حال حاضر

  . باشند رات منفی فراوانی میي اثاشود که دار

ها را در  شهرداري ،این است که جایگزینی مذکور هاي عملیاتی شدن چنین پیشنهادي با توجه به اینکه از جمله الزمه

درآمدهاي در حد حداقل (تواند  میرقم حاصله نیز به منظور کسب اطمینان از اینکه تأمین مالی دچار مشکل نسازد و 

نمونه یک ها را پوشش دهد، میزان درآمد حاصل شده از محل این مالیات براي شهرداري اصفهان به عنوان  هزینه) ساختمانی

براي این منظور ابتدا ارزش امالك شهر اصفهان به تفکیک مناطق . گردیدشهرهاي کشور، برآورد  هاي کالن موردي از شهرداري

درصد  50درصد باشد و  1س از آن با فرض اینکه نرخ مالیات بر امالك هاي متفاوت تخمین زده شد و پ مختلف و نیز کاربري

برآورد شد که دارایی ملکی ، درآمد حاصل از مالیات بر هر شهر به شهرداري همان شهر اختصاص یابدبراي رقم حاصل شده 

کل درآمدهاي ساختمانی  دو و نیم برابراین رقم در حدود . میلیارد ریال بدست آمد 6880 براي شهرداري اصفهان در حدود

وضعیتی که براي تمامی . باشد بوده و حتی از کل بودجه این سال شهرداري نیز بزرگتر می 1389ل اشهرداري اصفهان در س

  . هاي سایر شهرها نیز صحیح باشد رسد که تعمیم آن به شهرداري و به نظر می بودهمناطق شهرداري اصفهان صادق 
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گردد که مالیات محلی بر امالك بر پایه اخذ مالیات بر ارزش زمین،  پیشنهاد می ،انجام شدهبنابراین با توجه به پژوهش 

عوارض نوسازي و ( گرددکنونی، حتی عوارض نوسازي و عمران شهري ها بر امالك و مستغالت  جایگزین تمامی انواع مالیات

چنین جایگزینی . )ها به خود اختصاص داده است رغم اصولی بودن، سهم کمی را در تأمین مالی شهرداري عمران شهري، علی

سازد، امکان تأمین مالی  رها می) درآمدهاي ساختمانی(منبع درآمدي به شدت ناپایدار ها را از اتکا به  عالوه بر اینکه شهرداري

رقم  هاتري را نیز براي شهر ضمن اینکه وضعیت مناسب ؛نماید تر از محل یک درآمد پایدار را براي آنها فراهم می باالتر و اصولی

  .خواهد زد

  پیشنهادات

  پیشنهادات اجرایی -1

ذیل رد گردد که موا بر دارایی ملکی یا مالیات بر امالك که این مطالعه بدان پرداخت، پیشنهاد میدر رابطه با وصول مالیات 

  :مدنظر قرار گیرد

مالیات بر امالك، توسط شهرداري هر محل وصول شده و سپس بین دولت و شهرداري تقسیم شود؛ پیشنهاد  -1

  . درصد سهم دولت است 50درصد سهم شهرداري محل و  50این مطالعه، 

 .آخرین قیمت معامالتی امالك در نظر گرفته شود مالیات،مبناي محاسبه  -2

 .برآورد ارزش قیمت روز امالك در نظر گرفته شود ،براي سال اول -3

هاي الزم اعمال شود؛ به عنوان مثال براي یک واحد مسکونی با ارزشی معادل یکصد میلیون تومان،  معافیت -4

 .معافیت در نظر گرفته شود

 .لغو گردد...) مانند مالیات مضاعف بر امالك و مستغالت و (قوانین مغایر  -5

  .در پیوست مقاله آورده شده است تن پیشنهادي براي تنظیم الیحه مالیات بر امالك و مستغالتمعالوه بر موارد فوق، 

  ات براي مطالعات تکمیلیپیشنهاد - 2

  از مالیات بر امالك؛ بدست آوردن معیار مناسب معافیت در هر شهر به منظور محاسبه خط فقر مسکن  -1

 معیارهاي مناسب طبقات وبه منظور یافتن هاي درآمدي و دارایی ملکی افراد  بین دهکموجود بررسی رابطه  -2

 ؛هاي چندگانه هاي مالیاتی براي اعمال نرخ گروه

 ؛مدتختار سبد داریی خانوارها در بلندبر سابر دارایی ملکی ثیر اخذ مالیات أبررسی ت -3

 ؛ثیر اخذ این مالیات بر حباب قیمت مسکنأبررسی ت -4

بر ساز  با عوارض ساخت و) ریزي به عنوان یک منبع مناسب قابل برنامه(این مالیات  یجایگزینثیرات بررسی تأ -5

 ؛ها ساختار خدمات رسانی شهرداري
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  منابع 

 مطالعه مورد درآمد شهرداري تأمین براي شهر اقتصاد سنجی ظرفیت .)1383( .ر بیدرام، و .ر نصراصفهانی، .ن ،کبريا -

 تهران، شهري، اقتصاد و ها همایش شهرداري اولین مقاالت مجموعه اصفهان، شهر در شهري عمران و نوسازي عوارض

  .مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد پژوهشکده

سازي مناسب براي تأمین مالی بخش عمومی شهري در  مدل .)1389( .اصفهانی، ر و نصر. صمدي، س .صامتی، م .اکبري، ن -

  .1سازي اقتصادي، شماره  ، فصلنامه تحقیقات مدل)مطالعه موردي شهرداري اصفهان(ایران 

مطالعه موردي (شهرها  هاي کالن الگوي تأمین مالی کارآمد براي شهرداري .)1387( .شاهی، پ و خسرو .زاده، ع حسن -

  .»مشکالت و راهکارها«مالیه شهرداري  ، همایش)شهرداري تهران
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  بر امالك و مستغالتمحلی  مالیات پیشنهادي براي تنظیم الیحهمتن : پیوست

  و مستغالت ساالنه امالك )مالیات( عوارض :فصل اول

خود و حسب مورد امالك و مستغالت نسبت به جمع ارزش امالك ) اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (کلیه مالکین  - 1ماده  

شرح زیر   هي باالي یک صد هزار نفر جمعیت، بمسکونی و سایر امالك واقع در محدوده شهرها  فرزندان تحت تکفل خود اعم از

  :باشند ساالنه می )مالیات(عوارضمشمول 

   پیش میلیارد ریال افزایش یابد 3درصورتی که مبلغ به ( به نرخ صفر درصدریال  2.000.000.000تا مبلغ

 )معاف می شوند ه اصفهاندرصد از ساکنین شهر80حدود  دربینی می شود 

   1ریال به نرخ  2.000.000.000ریال نسبت به مازاد  4.000.000.000تا مبلغ% 

   2ریال به نرخ  4.000.000.000ریال نسبت به مازاد  6.000.000.000تا مبلغ% 

  4خ ریال به نر 6.000.000.000ریال نسبت به مازاد  8.000.000.000تا مبلغ% 

  6ریال به نرخ  8.000.000.000ریال نسبت به مازاد  10.000.000.000تا مبلغ% 

  8ریال به نرخ  10.000.000.000نسبت به مازاد%  

صورت خود اظهاري یا آخرین قیمت معامله شده در نقل و ه دي بؤروز بازار که توسط مارزش معادل ارزش امالك بر اساس  

سال شمسی از آن نگذشته باشد، براي هر سال مطابق فرم مخصوصی که تهیه و اعالم عمومی انتقاالت رسمی که حداکثر دو 

  .خواهد بود) مالیات(می شود، تعیین و مبناي محاسبه عوارض

  .درصد معافیت برخوردار خواهد بود75دي که مشمول پرداخت عوارض می باشد از ؤمحل سکونت م –1تبصره  

  .این فصل معاف است موضوع )مالیات( عوارض از پرداخت ،ها به شرط معامله متقابل خانهامالك متعلق به سفارت - 2تبصره  

الحسنه خریداري یا احداث شده  هاي قرض در مواردي که ملکی با استفاده از وام بانکی یا وام دریافتی از صندوق - 3تبصره  

  .ارزش آن ملک کسر خواهد شدالحسنه از  هاي قرض نشده مالک به بانک یا صندوق  بدهی مستهلک ،باشد

برداري و همچنین  در مدت بهره ،باشند امالکی که براي تولیدات صنعتی و کشاورزي و دامی مورد استفاده می -2ماده  

المعامله  ها و امالکی که مالک در آنها به موجب احکام مراجع قضایی ممنوع کارمندي و سردخانه  هاي سازمانی کارگري و خانه

برداري از آنها از عهده مالک خارج  بهره ،دولتی یا نهادهاي انقالب اسالمی  صالح ا بنا به عللی به گواهی مراجع ذيگردیده و ی

مالیات هاي مستقیم قرار قانون  2مذکور در ماده   باشد و یا حق استفاده از آنها به طور رایگان در اختیار اشخاص و مؤسسات

  .نخواهند بود )مالیات (عوارض  مشمول ،مادامی که داراي وضعیت ذکر شده باشند ،گیرد

ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این  ،یابد می در مواردي که مالکیت ملک انتقال - 3ماده  

  .فصل نخواهد بود

گردد در صورتی که ظرف مدت  به بعد پروانه ساختمان صادر میامالکی که براي آنها از تاریخ اجراي این قانون  - 4ماده  

از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق  ،پروانه به اتمام برسد تعیین شده یا تمدید شده در

  .دنباش معاف می  موضوع این فصل )مالیات( عوارض صالح از پرداخت گواهی مرجع ذي

به امالکی که قبل از تاریخ مزبور براي آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از این حکم نسبت  

  .ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاري خواهد بود  تاریخ اجراي این قانون و یا
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درصد  75 پرداخت  شود، در مدت اجاره از ه اجاره داده میبا تنظیم سند رسمی براي سکونت ب کهواحدهاي مسکونی  -تبصره 

  .دنگرد موضوع معاف می )مالیات( عوارض

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند در هر سال براي امالك خود و حسب مورد امالك  - 5ماده   

سازمان امور اي که از طرف  بر طبق نمونه ،ل است اظهارنامهواقع در ایران که مشمول مقررات این فص  فرزندان تحت تکفل خود

تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارك مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه  ،شود اعالم عمومی میتهیه و مالیاتی 

اشخاص . متعلق را پرداخت نمایند )مالیات(عوارض یا محل سکونت خود تسلیم و  گاه قانونی محل اقامتشهرداري سال بعد به 

مکلفند  ،ملک یا امالکی باشند  داراي ،گاه یا محل سکونت مالیاتی محل اقامت) عوارض(در خارج از محدوده حوزه حقوقی که 

  .تسلیم نمایند الذکر را جهت اطالع به حوزه مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است نیز اي از رونوشت اظهارنامه فوق نسخه

مربوطه تشکیل و بر اساس ) مالیات(واحد مستقلی براي وصول عوارض  ،هاي شهرهاي مشمول موظفند شهرداري - 6ماده  

  . انجام دهند را سایر اقدامات الزم در جهت وصول عوارض مذکور... آوري، ممیزي و نسبت به جمع نوهاي  استفاده از فناوري

نفر به ازاي هر یکصد هزار نفر جمعیت جهت اقدامات الزم با هماهنگی  2مجوز استخدام  ،هاي مشمول به شهرداري -تبصره

  .شود سازمان امور مالیاتی داده می

هاي واصله رسیدگی و در  به اظهارنامه ،ندگاه قانونی یا محل سکونت مؤدي موظف محل اقامتهاي  مورین شهرداريأم - 7ماده 

  .موضوع را براي شهرداري مربوطه ارسال نمایند محدوده حوزه مزبور باشدخارج از   صورتی که ملک یا امالك در

مکلف است در مورد امالك واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آنها در خارج از آن محدوده  مور شهرداريمأ –8ماده  

هاي واقع در محدوده حوزه خود را  هاي دریافتی را رسیدگی و امالك مندرج در اظهارنامه اظهارنامه  سکونت دارند رونوشت

محل سکونت مالکان اعالم نماید و در مورد آن قسمت از امالك مذکور که   گاه قانونی یا اقامتشهرهاي ارزیابی و نتیجه را به 

مشخصات و ارزش امالك مزبور را در صورت اطالع   ،اند خودداري نموده مالکان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه

  .اعالم نمایدسازمان امور مالیاتی  محل آنها و در غیر این صورت به شهرگاه قانونی یا محل سکونت به  از محل اقامت

به سازمان  لذا ؛خواهد بودمورین تشخیص و وصول برعهده سازمان امور مالیاتی أآموزش م تعیین شرایط استخدام و -9ماده 

اداره کلی را براي هماهنگی و سایر اقدامات الزم تشکیل و بر حسن اجراي قانون توسط  ،شود در مرکز سازمان اجازه داده می

  . ها نظارت الزم را داشته باشد شهرداري

توسط کمیسیون مرکب از سه نفر عضو به شرح زیر قابل رسیدگی  ،)مالیات( هرگونه اختالف در خصوص این عوارض - 10ماده 

  .باشد قطعی و الزم اجراي می ،يرأ 2کمسیون با حضور همه اعضائ رسمی، آراي صاده با . باشد می

 یک عضو شوراي اسالمی شهر محل وقوع ملک  

     یک نفر قاضی دادگستري با معرفی دادگستري محل  

  یک نفر کارشناس به انتخاب سازمان امور مالیاتی  

ها تهیه و جهت تصویب هیئت وزیران  ماه توسط سازمان امور مالیاتی و شوراي عالی استان 6آیین نامه اجرایی این ماده ظرف 

  .ارسال خواهد شد

سازمان امور مالیاتی  ،مستغالتبر امالك و ) مالیات( هاي پایه پرداخت عوارض به منظور کارشناسی و تعیین ارزش - 11ماده 

هاي مرتبط تعدادي را به عنوان کارشناسان مستقل انتخاب و به آنها مجوز فعالیت براي  آموختگان رشته همه ساله از بین دانش

مادامی که شهري داراي کارشناس مربوطه نباشد کارشناسان همان استان با مجوز موقت . دهد شهرهاي تعیین شده می

  .انند وظایف مربوطه را انجام دهندتو سازمان می

صورت ه هاي انجام شده را ب درصد از خود اظهاري 10حل ساالنه شهرداري م ،اظهاري به منظور ارتقاء فرهنگ خود - 12ماده 

 ،کارشناسان مربوطه موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ارجاء. دهد اتفاقی انتخاب و براي ارزیابی به کارشناسان مستقل ارجاء می

هاي انجام شده توسط مالکین از ابتداي تعلق این مالیات تا تاریخ آخرین خود  نظر قطعی خود را در خصوص کلیه خود اظهاري

  .دنصورت رسمی به شهرداري مربوطه تحویل نمایه اظهاري را ب
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 2ا بعالوه ماهانه مانده عوارض پرداخت نشده ر ،دیان مکلفند در صورت مغایرت خود اظهاري با نظر کارشناسؤم: 1تبصره

  . درصد جریمه پرداخت نمایند

در . ارسال نمایند 13یید یکی از کارشناسان ماده هاي خود اظهاري را با تأ توانند برگه دیان در صورت تمایل میؤم :2تبصره 

هرداري به هاري از طرف شکننده برگه خود اظ موضوع تخلف کارشناس تأیید. واهند بودنخ 1این صورت مشمول جریمه تبصره 

  .امی مربوطه ارجاء خواهد شدهیئت انتظ

ي کمسیون قطعی أبررسی و ر 12دیان به ارزیابی انجام شده، موضوع اختالف در کمسیون ماده در صورت اعتراض مؤ: 3تبصره

  .تواند براي بررسی موضوع با قرار کارشناسی مجدد موارد را بررسی و حکم صادر نماید کمسیون می. خواهد بود

الزحمه  باشد و حق متعلقه می) مالیات(درصد عوارض  1خذ أالزحمه انجام کارشناسی اولیه برعهده شهرداري به م حق: 4هتبصر

  . کارشناسی مجدد برعهده طرف محکوم خواهد بود

ئت هیکارشناس توسط کمسیون به  ،هاي انجام شده بر مبناي واقعیت ها نبوده است هرگاه اثبات شود که کارشناسی: 5تبصره 

نامه مربوط به تخلف انتظامی و نحوه تشکیل و سایر موارد توسط سازمان امور مالیاتی  آیین. امی مربوطه معرفی خواهد شدانتظ

  .تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

هزینه از این محل جهت سایر امور  ،به مصرف عمران و آبادانی شهر برسد کل وجوه سهم هر شهر باید صرفاً -13ماده 

  . شود شهرداري تخلف محسوب می

رسنلی، تجهیزات و شناسایی، هاي جاري اعم از پ صرف هزینهرا تواند تا ده درصد از کل وجوه حاصله  شهرداري می: تبصره

  .هاي کارشناسی و سایر موارد الزم در ارتباط با تشخیص و وصول مالیات نماید هزینه

مورین أپرداخت پاداش وصول به م به منظوریک درصد از کل عوارض دریافت شده را  ،ها مجاز خواهند بود داريشهر: 2تبصره

  .شود ماه یکبار در شوراي اسالمی شهر قرائت می 6هاي پرداخت شده هر  گزارش پاداش.مربوطه هزینه نمایند

هاي مربوطه و  الت تهیه شده توسط شهرداريغمستآوري اطالعات امالك و  سازمان امور مالیاتی مکلف به جمع - 14ماده 

  . باشد مقایسه آن می

  الاستفادهمالیات بر اراضی ب :دومفصل 

) هاي مالیات( عالوه بر عوارض ،بمانند الاستفادهواقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه ب الاستفادهکلیه اراضی ب - 15ماده 

  :باشند ساالنه به شرح زیر می )مالیات( عوارضمشمول متعلقه 

  .درصد ارزش آن به ازاي هر سال داشته شوند معادل دو اراضی که تا دو سال از تاریخ اجراي این قانون بایر نگه -1

داشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازاي هر  اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجراي این قانون بایر نگه -2

 .مذکورسال مازاد بر دو سال 

داشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازاي  اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجراي این قانون بایر نگه -3

  .مذکور هر سال مازاد بر چهار سال

ملکی خود  الاستفادهدر هر سال براي هر یک از قطعات اراضی ب ،موضوع این فصل مکلفند الاستفادهمالکان اراضی ب - 16ماده  

تنظیم و تا آخر اردیبهشت  ،تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفتسازمان امور مالیاتی از طرف  اي که اظهارنامه طبق نمونه

محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش  که اراضی در شهرداري محلماه سال بعد به 

تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه   در صورت عدم ندمزبور مکلفصول مامورین و. پرداخت نمایند

  .دنمالیات متعلق اقدام کن)عوارض(

تواند براي تمام  مالک می ،واقع باشند شهردر محدوده یک  الاستفادهدر صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی ب - 1تبصره  

  .تسلیم نماید  قطعات یک اظهارنامه
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از سال  ،صالح از شمول عنوان مذکور خارج شوند بر حسب گواهی مراجع ذي الاستفادهدر صورتی که اراضی ب -17اده م 

  .نخواهند شد خروج، مشمول مالیات این فصل

از  .شود ربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر می از سوي مراجع ذي ،که براي اراضی آنها الاستفادهمالکان اراضی ب - 18 ماده 

مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف  تاریخ صدور مجوز تا پایان

  .احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد، طبق گواهی مراجع مربوط هاي مقرر مشروط بر این که در مهلت ؛خواهند بود

پذیر  واست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز به علل خارج از اراده مالک امکاندر صورتی که پس از درخ -1تبصره  

از  ،باشد ربط واقع شود به استثناي مواردي که صدور مجوز قانوناً ممنوع می مورد تأیید مرجع ذي ،ذکر علت  نباشد و موضوع با

  .پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود مالک از ،تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور

اعالم آمادگی نمایند و طبق  شهرداري محلخود به  الاستفادهکه براي فروش اراضی ب الاستفادهمالکان اراضی ب -2تبصره  

ن تبصره در صورت حکم ای .باشند متعلق معاف می )مالیات( عوارضاز  ،از تاریخ اعالم ،اقدامات الزم را معمول دارند گواهی مزبور

  .نیز جاري است  عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر

مالک یک یا چند قطعه اراضی وي در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و  -3تبصره  

  . شود طه رعایت میمربو) مالیات( در خصوص تعلق عوارض 1سقف معافیت مندرج در ماده  ،باشد الاستفادهب

هایی که تمام یا قسمتی  شرکتیا  دولتیبخش عمومی غیرنهادها یا  ،دولتبه متعلق غیر خصوصی  الاستفادهاراضی ب -4تبصره  

  .باشند متعلق مشمول پرداخت میمالیات برابر  2 ،)به نسبت سهم دولت(از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد

ماه  18در صورتی که ظرف  ،باشند می )مسکونی تجاري( خصوصیي غیرداراي کاربر کلیه اراضی که در شهرها -5تبصره 

  .خواهد بود ،تا زمان تعیین تکلیف) تعیین شده(مالیات برابر  2مشمول پرداخت  ،دستگاه متولی کاربري .تعیین تکلیف نگردد

مشمول مالیات سن قانونی تا پایان  ،ستفادهالااراضی ب )حقیقی( گیرنده در مواردي که انتقال، قهري باشد، انتقال -6تبصره 

  .موضوع این فصل نخواهد بود

 عصالح المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذي که مالک در آنها ممنوع الاستفادهآن قسمت از اراضی ب - 7تبصره 

مادام که داراي وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل  ؛استبرداري از آنها از عهده مالک خارج  بهره

  .نخواهند بود

  


