دستورالؼمل ايجاد يكنواختي در نظام ػوارض شوراهاي اسالمي بخش

ثٍ استىبز تجظطٌ شيل مبزٌ  37آئيهوبمٍ مبلي زَيبضيَب مظًة َ 82/5/19يبت يظيطان ي تجظطٌ شيل مبزٌ
 5آييهوبمٍ اجطايي وحًٌ يضغ ي يطًل ػًاضع تًسط شًضاَبي اسالمي شُط ،ثرش ي شُطن مظًة 78/8/10
«زستًضالؼمل ايجبز يىىًاذتي زض وظبم ػًاضع شًضاَبي اسالمي ثرش» ثٍ شطح شيل تظًيت ي اثالؽ ميگطزز.
ماده : 1

زض ايه زستًضالؼمل ثطاي ضػبيت اذتظبض ثٍ جبي لبوًن تشىيالت يظبيف ي اوتربثبت شًضاَبي اسالالمي وشالًض ي
اوتربثبت شُطزاضان مظًة  1375ي اطالحيٍ ثؼسي آن ياغٌ «لبوًن شًضاَب» ي ثٍ جبي آييهوبمالٍ اجطايالي وحالًٌ
يضغ ي يطًل ػًاضع تًسط شًضاَبي اسالمي شُط ،ثرش ي شالُطن مظالًة َ 78/8/10يئالت يظيالطان اظ ياغٌ
«آييهوبمٍ اجطايي» ي ثٍ جبي لبوًن اطالح مًازي اظ لبوًن ثطوبمٍ سًم تًسالؼٍ التظالبزي ،اجتمالبػي ي رطَىيالي
جمًُضي اسالمي ايطان ي چيًويي ثطلطاضي ي يطًل ػًاضع ي سبيط يجًٌ اظ تًليسوىىسگبن وبال ،اضائالٍزَىالسگبن
ذسمبت ي وبالَبي ياضزاتي مظًة  81/11/2ياغٌ « لبوًن تجميغ ػًاضع» استفبزٌ ميشًز.
ماده : 2

ػًاضع مًضًع ايه زستًضالؼمل ػجبضت است اظ يجٍ يب يجًَي وٍ مستىس ثالٍ آياليهوبمالٍ اجطايالي ي ثالب ضػبيالت
ممطضات مىسضج زض مبزٌ  5لبوًن تجميغ ػًاضع ي تجظطٌ يه آن ي مبزٌ  3ي ثىس ة مبزٌ  14ي مبزٌ  16آييهوبمٍ
اجطايي ثٍ تظًيت شًضاي اسالمي ثرش ضسيسٌ ي اظ ططيك زضج زض ضيظوبمٍَب ي جطايالس محيالي يالب ضيظوبمالٍَالبي
وثيطاالوتشبض ي يب اظ َط ططيك زييطي وٍ جىجٍ ػمًمي زاضز ثٍ آگبَي ػمًم ثطسس.
تجظطٌ  :يضغ ػًاضع محيي جسيس ي يب ارعايش وطخ َط يه اظ ػًاضع محيي ميثبيست حساوثط تب پبوعزَم ثُمه
مبٌ َط سبل ثطاي اجطا زض سبل ثؼس تظًيت ي اػالم ػمًمي گطزز.
ماده  : 3منبغ ػوارض

ػجبضت است اظ وييٍ امبوه ي ياحسَبي طىفي ،طىؼتي ،تًليسي ،ذسمبتي  ،سالبذتمبوي ،ظماليه ي َطگًوالٍ مىجالغ
زضآمسي وٍ يالغ زض محسيزٌ ضيستب مًضًع مبزٌ  *3آييهوبمٍ اجطايي ثبشس.
ماده  : 4نوع ػوارض

الف  :ػوارض ملي ثٍ ػًاضضي اطالق ميشًز وٍ زض لبوًن تجميالغ ػالًاضع تىييالف وحالًٌ يطالًل ي ايظالبل ي
مظطف آن مؼيه گطزيسٌ است.
ب  :ػوارض محلي ػمومي

ػًاضضي است وٍ ثٍ استىبز ثىس ة مبزٌ يه آييهوبمٍ اجطايي لبوًن تجميغ ػًاضع ي ثب ضػبيت ممطضات مىالسضج
زض لبوًن شًضاَب ي مبزٌ  3آييهوبمٍ اجطايي يضغ گطزيسٌ است .اظ اوًاع ػًاضع محيي ميتًان ػًاضع ثط ظماليه،
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سبذتمبن ي وست ي پيشٍ ي  ...ضا وبم ثطز .ػًاضع محيي ػمًمي پس اظ اظُبض وظط استبوساض ظطف مست ياله مالبٌ
لبثل يطًل است.
ج  :ػوارض محلي اختصاصي

ػًاضضي است وٍ ثب ضػبيت تجظطٌ يه مبزٌ  5لبوًن تجميالغ ػالًاضع ثالط اسالبا شالطايط جاطاريالبيي -طجيؼالي،
التظبزي -اجتمبػي ي وبلجسي ضيستب ثٍ پيشىُبز زَيبض ي تظًيت شًضاي اسالمي ضيستب ي تأييس شًضاي اسالالمي
ثرش تؼييه ميشًز .ػًاضع محيي اذتظبطي پس اظ اظُبض وظط استبوساض ظطف مست يه مبٌ لبثل يطًل است.
ماده  : 5تؼرفههاي ػوارض

رُطستي است اظ وييٍ اوًاع ػًاضع ي ثُبي ذسمبت ي سبيط زضآمالسَبيي والٍ ثالب ضػبيالت لالًاويه مطثالً  ،تًسالط
زَيبضي يطًل يب تحظيل ميشًز .زضج ي َط وًع ػًاضع يب ثُبي ذسمبت جسيسي وٍ يضغ ي تظًيت ميگالطزز
يب َط تاييطي وٍ زض وًع ي ميعان وطخ آوُب طًضت ميگيطز ،زض تؼطرٍَبي مصوًض مىؼىس شًز.
ماده  : 6مؤدي ػوارض

اشربص حميمي يب حمًلي پطزاذتوىىسٌ ػًاضع يب زضآمس ثٍ زَيبضي است وٍ ممىه اسالت مىجالغ ػالًاضع يالب
زضآمس مشمًل يي ثبشس يب اشربص مصوًض يسييٍ يطًل ي ايظبل ػًاضع ي زضآمس ثبشىس.
ماده  : 7مأمور تشخيص

زَيبض يب رطزي است وٍ اظ ططف زَيبض ،اذتيبض تطجيك يضغ مؤزي ثب َط مًضز ػًاضع ي تشريض ثسَي مالؤزي،
وتجبً ثٍ ػُسٌ اي گصاشتٍ شسٌ است ي مأمًض تشريض مىيف است ومالبل زلالت ضا زض تشالريض ذالًز زض مالًضز
ػًاضع مطثًطٍ ثٍ وبض ثطز ي زض طًضت ثطيظ تريف اظ يي ،مطاجغ شيطثط ثٍ يضغ اي ضسيسگي ذًاَىس ومًز.
ماده  : 8تشخيص ػلي الرأس

تشريظي است وٍ مأمًض تشريض ثب ضػبيت ايه زستًضالؼمل ي ثطاسبا لطائه مسالتىسَ ،ىيالبمي والٍ مالؤزي اظ
اضائٍ ي زضاذتيبض گصاشته مساضن ي زربتط ذًززاضي ومبيس ،ذًاَس زاز.
ماده  : 9مأمور وصول

مأمًضي است وٍ اظ ططف زَيبض جُت يطًل زضآمس ي ػًاضع تؼييه ميشالًز .مالأمًضيه يطالًل ثبيالس تيالميه
وبري ضا جُت اوجبم ايه يظيفٍ ثٍ زَيبضي ثسپبضوس.
ماده  : 11پيشآگهي

وًػي آگُي ميثبشس وٍ حبيي مشرظبت مىجغ ػًاضع ي مؤزي يب مؤزيبن ثب شوط مستىس لبوًوي ي وًع ي ميعان
ػًاضع ي شمبضٌ حسبة ثبوىي زَيبضي ثٍ َمطاٌ آزضا ثبوىي مطثًطٍ وٍ ثؼس اظ سطضسيس مًػسپطزاذت ػالًاضع
ثٍ ثسَىبض ي يب مؤزي ػًاضع وٍ پطزاذت ثسَي ذًز ضا ثٍ تأذيط اوساذتٍ است ،تًسط زَيبضي رطستبزٌ ميشًز.
ماده  : 11اخطاريه

ثطگٍاي است وٍ تًسط زَيبضي ثؼس اظ طسيض ي اضسبل پيشآگُي ثطاي اذطبض ثالٍ ثالسَىبض ػالًاضع ي يالب مالؤزي
ػًاضع وٍ پطزاذت ثسَي ذًز ضا ثٍ تأذيط اوساذتٍ است رطستبزٌ ميشًز.
ماده  :12صورتحساب بذهي

ثطگٍاي است وٍ شبمل ميعان ثسَي اشربص حميمي ي يب حمًلي ي شمبضٌ حسالبة ثالبوىي مطثًطالٍ ثبثالت اوالًاع
ػًاضع متؼيك ثٍ مىجغ ػًاضع ثب شوط مستىس لبوًوي ي وحًٌ محبسجٍ ػًاضع يب ثالسَي ثالًزٌ والٍ ثالب زضذًاسالت
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مؤزي يب زرتطذبوٍ اسىبز ضسمي تًسط زَيبضي تىظيم ي تسييم ي يب اضسبل ميگطزز ،چىبوچٍ طًضتحسبة ثسَي
ثٍ مىظًض اػالم ميعان ثسَي ي زض پبسد استؼالم زربتط اسىبز ضسمي ثطاي اوجبم مؼبميٍ طبزض شًز اوجالبم مؼبميالٍ
زض زربتط اسىبز ضسمي مىً ثٍ اضائٍ مفبطب حسبة ثسَي ي يب تًزيغ مجيؾ ثسَي ثٍ حسبة ثبوىي زَيبضي ذًاَس
ثًز.
ماده  : 13رسيذ دريافت وجه

ثطگٍاي است وٍ ثٍ مًجت آن زَيبضي مىيف است زض لجبل زضيبرت ػًاضع ي سبيط مطبلجبت ثٍ پطزاذتوىىالسٌ
تسييم ومبيس.
ماده  : 14تقسيط ػوارض

زَيبضي مجبظ ثٍ تمسيط مطبلجبت ذًز وبشي اظ ػًاضع ويست .زض مًاضزي وٍ مًزي لبزض ثٍ پطزاذت تمبم ثسَي
ذًز ثطًض يىجب وجبشس ،زَيبضي مالي تًاوالس مطبلجالبت ذالًز ضا ثالب السالب حالساوثط زض سالي ي شالش مالبٌ مطالبثك
زستًضالؼميي وٍ ثٍ پيشىُبز زَيبض ثٍ تظًيت شًضاي اسالمي ضيستبي مطثً ميضسالس ،زضيبرالت ومبيالس .زض َالط
حبل طسيض مفبطب حسبة مًوًل ثٍ تأزيٍ وييٍ ثسَيَبي مؤزي ذًاَس ثًز.
ماده  : 15مفاصا حساب

ثطگٍاي است وٍ پس اظ پطزاذت وبمل ثسَي مؤزي ػًاضع ثٍ زَيبضي ي يب اثجبت ػسم ثسَي مالؤزي زض تالبضيد
مؼيه ثطاي ممطغ ظمبوي مشرض طبزض ميشًز ي زض آن ميثبيستي مشرظبت وبمل پطزاذالتوىىالسٌ ػالًاضع ي
مىجغ ػًاضع ي حست مًضز مجيؾ ي شمبضٌ يتبضيد ريش ثبوىي محل پطزاذت زضج ميشًز.
ماده : 16

پيشآگُي ثبيس ثب اثالؽ لبوًوي طجك مًاضز مصوًض زض رظل اثالؽ لبوًوي آئيهوبمالٍ زازضسالي مالسوي ثالٍ مالؤزي يالب
مؤزيبن اثالؽ گطزز ي زض پيشآگُي ليس شًز وٍ ػًاضع متؼيمٍ ضا حساوثط ظطف مست  10ضيظ پس اظ اثالؽ اياله
پيشآگُي ،ثٍ حسبة مؼطريشسٌ زض پيشآگُي ياضيع ي ضسيس زضيبرت ومبيىس ي زض طالًضت اػتالطاع ثالٍ ميالعان
ػًاضع ،مؤزي يب مؤزيبن مىيفىس حساوثط ظطف مست  15ضيظ پس اظ اثالؽ ضسمي ،اػتطاع ذًز ضا وتجبً ثٍ َمطاٌ
مساضن مثجتٍ ثٍ زَيبضي تحًيل ي ضسيس زضيبرت زاضوس .زض ايه طًضت ،زَيالبضي زض مطحيالٍ ورسالت ،مًضالًع ضا
ضسيسگي ي چىبوچٍ مىجط ثٍ تًارك ويطزز ،پطيوسٌ ضا جُت اتربش تظميم وُبيي ثٍ مطجالغ طالبلحٍ اضجالبع ذًاَالس
ومًز.
ماده : 17

زض طًضت اوميبي مُيت مىسضج زض پيشآگُي ي ػسم اػتطاع مؤزي ،پيشآگُي طبزضٌ ثٍ مىعلٍ لجًل اظ وبحيٍ
مؤزي تيمي ذًاَس گطزيس.
ماده : 18

زَيبضيَب زاضاي رُطستي اظ تؼطرٍَبي ػًاضع ذًاَىس ثًز وٍ زض آن اوًاع ػًاضضي وٍ ثٍ يسييٍ زَيبضي يطًل
ي تحظيل ميشًز زضج ي َطوًع ػًاضع جسيس وٍ يضغ ي تظًيت ميگطزز ي يب َط تاييطي وٍ زض والًع ،ميالعان،
مجيؾ ي وطخ آوُب طًضت ميگيطز زض رُطست مصوًض مىؼىس ميشًز.
ماده : 19
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يظاضت وشًض (سبظمبن شُطزاضيَب ي زَيبضيَبي وشًض) مىيف است آمالًظ َالبي الظم ضا جُالت تًجيالٍ اياله
زستًضالؼمل ثٍ زَيبضيَب اضائٍ ومبيس.
ماده : 21

ثطلالالطاضي ي يطالالًل َطگًوالالٍ ػالالًاضع محيالالي طالالطربً زض لبلالالت لالالبوًن شالالًضاَب ي آئالاليهوبمالالٍ اجطايالالي مطثًطالالٍ ي
زستًضالؼملَبي طبزضٌ ي سبيط لًاويه ي ممطضات مطتجط امىبنپصيط ذًاَس ثًز
ماده : 21

يظاضت وشًض (سبظمبن شالُطزاضيَالب ي زَيالبضيَالبي وشالًض) مسالؤيل وظالبضت ثالط حساله اجالطا ي ضػبيالت اياله
زستًضالؼمل زض سطاسط وشًض است.
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