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ماده هفده  :عوارض نصب تابلو تبليغاتی در سر درب واحدهای تجاری،خدماتی (غير از تابلوهای معرفی شغل)

فصل دوم  :آئين نامه ها و مقررات
تعيينسهمسرانههایشهرداری

حاصل از اجرای ماده 101قانون شهرداري
 ) 1برای اراضی بیش از  500متر مربع تا  2000متر مربع معادل ده درصد کل عرصه
حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
ماده هجده  :عوارض ساليانه خودرو های عمومی و كرايه

 ) 2برای اراضی بیش از  2000مترمربع تا  5000متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد.
 ) 2-1تـا متراژ  2000متر مربع معـادل ردیف  ( 1ده درصد ) و مقـدار مـازاد آن تا
 5000متر مربع معـادل (  15درصد ) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
 ) 3بيش از 5000متر مربع به شرح ذيل محاسبه گردد.
 ) ۳-1تا متراژ  2000متر مربع معادل ردیف  ( 1ده درصد) بیش از 2000متر مربع تا
 5000متر مـربع معـادل ردیف  2به میزان(  15درصد) متـراژ مـازاد واز  5000متر
مربع به باا معـادل ( 25درصد ) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

عوارضموضوع

ماده نوزده  :عوارض نصب دكل های برق و مخابراتی در اماك خصوصی

قانون ماليات بر ارزش افزوده
با توجه به حكم مربوطه در قانون مالیات بر ارزش افزوده که شهرداری ها را مكلف نموده
که معادل9درصد (6درصد مالیات و۳درصد عوارض) عوارض و مالیات کاا و خدمات
را در بهـای فروش کاا و خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی اضـافه و دریـافت نموده

)1حاصل مبلغ فوق از حداقل  60/000/000ریال نباید کمتر گردد.
 )2نصب دکل های مخابراتی در پشت بام های مجتمع های مسكونی ممنوع می باشد.

و سپس به حساب سـازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند .کدهای درآمدهای مشمول
مالیات بر ارزش افزوده برابر جدول ارسالی توسط سازمان شهرداری ها عمل گردد.

تعرفه عوارض محلی سال 1398شهرداری گرگان
در اجرای تبصره يک ماده 50قانون ماليات بر ارزش افزوده ،

بند 26ماده 55قانونشهرداريهاوبند 16ماده 80قانونتشکيات،وظايفوانتخابات
شورایهایاسامیشهروانتخاباتشهردارانوبهاستنادمصوبه
شماره 97/11/13-97/5909/3شورایاسامیشهرگرگان
برای سال 1398قابل اجرا می باشد.

