
 

 اجراییروش

 عوارض و درآمدها محاسبه

 P-__-1-3-01 :مدرک کد

 00 ویرایش:هشمار

 4از  1 شماره صفحه:
 

 00/00/0000 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 22/04/1932 تاریخ اولین صدور :

 

 : هدف -1

 کنندگانمراجعه و شهروندان از وصول قابل درآمدهای و عوارض محاسبه رویه کردن مشخص اجراییروش این تدوین از هدف

 و شهر شواری عوارض اخذ و محاسبه مقررات و قوانین درآمدی، و ایبودجه مقررات و قوانین با مطابق منطقه شهرداری به

 است. زشیرا شهرداری سازمانیدرون الزامات

 : کاربرد دامنه -2

های درآمدی( از کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، ها و عوارض قابل وصول )درمحدوده سرفصلدرآمد کلیه فرآیند این دامنه

اند کردهعنوان متقاضی یا مالک به شهرداری منطقه مراجعههای اجرایی دولتی و نهادهای حکومتی، که بهمؤسسات و دستگاه

 گیرد.دربرمی را داری منطقه سکونت یا فعالیت دارندویا درمحدوده شهر

 : اصطالحات و فتعاری -3

 شوند.می نامیده «منطقه» اختصار به اجراییروش این در که هطقمن شهرداری : منطقه -

 شود.می نامیده «اداره» اختصار به اجراییروش این در که منطقه شهرداری درآمد اداره : اداره -

 موردنظر مجوز دریافت برای وجهی پرداخت به نیاز آورد،می شهرداری به که درخواستی هرنوع برای مالک درآمد : -

 و موضوع درخواست متفاوت است. ملک شرایط برحسب که شودنامیده می «درآمد» اختصاربه مقدار وجه این .دارد

 شهرداری عوارض اخذ و محاسبه رراتمق و قوانین کتابچه در درآمدها و عوارض به مربوط اصطالحات و تعاریف کلیه

 مدآدر امور مدیریت ازسوی عوارض( محاسبه در تغییر هربار ازپس )یا هرسال ابتدای در کتابچه این دارد. وجود شیراز

 گیرد.می قرار مناطق کلیه درآمد اداره دراختیار و شده چاپ

 : اختیارات و هامسؤولیت -4

 است. منطقه شهرداری درآمد اداره رییس هدهبرع اجراییروش این اجرای مسؤولیت -

 است. منطقه یومالاداری معاون برعهده منطقه شهرداری درسطح اجراییروش این اجرایحسن برنظارت مسؤولیت -



 

 اجراییروش

 عوارض و درآمدها محاسبه

 P-__-1-3-01 :مدرک کد

 00 ویرایش:هشمار

 4از  2 شماره صفحه:
 

 00/00/0000 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 22/04/1932 تاریخ اولین صدور :

 

 معاونت زیرمجموعه درآمد مدیریت برعهده شیراز شهرداری درسطح اجراییروش این اجرایحسن بر عالیهنظارت مسؤولیت -

 است. شیراز شهرداری لیومااداری

 : مراجع -5

 .سالیانه ویرایشآخرین  -شیراز شهرداری عوارض محاسبه به مربوط مصوبات و مقررات ،قوانین مجموعه -

 ها.شهرداری مالی نامهآیین 03 ماده -

 .شیراز شهرداری سالیانه عمرانی و جاری بودجه -

 : روش شرح -6

 : نوسازی عوارض -6-1

 (.D-__-1-3-01) («نوسازی )عوارض درآمدها و عوارض محاسبه رآیندف فلوچارت» مطابق

 : ساختمانی عوارض -6-2

های متقاضی، عوارض ساختمانی ملک از تمامی افزار سرا و باتوجه به انواع درخواستشده در نرمروندهای تعریف مطابق

فرم ریزمحاسبات درآمد »است، محاسبه و در افزار ثبت شدهجوانب و با استناد به گزارش بازدید کارشناس که در نرم

 شود.به مالک اعالم می (F-__-2-2-01)« ملک

 : انتقال و نقل عوارض -6-9

 (.D-__-1-3-01) («وانتقالنقل )عوارض درآمدها و عوارض محاسبه فرآیند فلوچارت» مطابق

 : صنفی عوارض -6-4

 (.D-__-1-3-01) («صنفی )عوارض درآمدها و عوارض محاسبه فرآیند فلوچارت» مطابق

 : خودرو عوارض -6-5

 (.D-__-1-3-01) «خودرو( )عوارض درآمدها و عوارض محاسبه فرآیند فلوچارت» مطابق



 

 اجراییروش

 عوارض و درآمدها محاسبه

 P-__-1-3-01 :مدرک کد

 00 ویرایش:هشمار

 4از  9 شماره صفحه:
 

 00/00/0000 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 22/04/1932 تاریخ اولین صدور :

 

 : ستنداتم -7

 : زیرمجموعه مدارک -7-1

 (.D-__-1-3-01) «30~30-نوسازی( )عوارض درآمدها و عوارض محاسبه فرآیند فلوچارت» -

 (.D-__-1-3-01) «وانتقال(نقل )عوارض درآمدها و عوارض محاسبه فرآیند فلوچارت» -

 (.D-__-1-3-01) «30~30-صنفی( )عوارض درآمدها و عوارض محاسبه فرآیند فلوچارت» -

 (.D-__-1-3-01) «30~30-خودرو( )عوارض درآمدها و عوارض محاسبه فرآیند فلوچارت» -

 : *کیفیت سوابق -7-2

ف
دی

ر
 

 قهساب نوع سابقه / فرم مشخصات
 بایگانی محل بایگانی مسؤول

 بایگانی مدت
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان )سال(

 کارشناس درآمد √  F-__-1-3-01 فرم ریز محاسبات درآمد 1
 پرونده -اداره درآمد

 الکترونیکی ملك
 سال5

افهزار  هرسهازی در نهرم  * : کلیه سوابق کیفیت مرتبط با فرآیند محاسبه عوارض و درآمدها، درقالب سیستم یکپارچهه ش 

شود، که این فرم صورت فیزیکی و دستی تکمیل میاند و تنها سابقه ذکرشده در جدول فوق بهشدهسرا تعریف و تدوین

 شود.از تهیه و تکمیل، توسط کارشناسان و کارکنان مربوطه اسکن شده و به پرونده الکترونیکی ملک الصاق مینیز پس

 : مرتبط مدارک -7-9

 (.P-__-2-1-01) «شهرسازی مجوزهای صدور اجراییروش» -

 (.P-__-1-3-02) «درآمدها کنترل و دریافت اجراییروش» -

 (.P-__-0-1-01) «مدارک و اسناد کنترل اجراییروش» -

 (.P-__-3-3-01) «ساختمانی تخلفات رفع و کنترل اجراییروش» -

 (.P-__-3-3-02« )شهری ساماندهی معابراجرایی روش» -

 (.P-__-3-4-01« )اجرایی ساماندهی تبلیغات شهریروش» -

 (.W-__-3-4-01« )جزئی هایحفاری برنظارتدستورالعمل » -



 

 اجراییروش

 عوارض و درآمدها محاسبه

 P-__-1-3-01 :مدرک کد

 00 ویرایش:هشمار

 4از  4 شماره صفحه:
 

 00/00/0000 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 22/04/1932 تاریخ اولین صدور :

 

 : سند در تغییرات -8

 تغییر خالصه تغییر علت / مرجع تغییر تاریخ

   

   

 


