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آئين نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض (موضوع
تبصره
يک ماده  2قانون نوسازي و عمران شهري)
(مصوب )1441/4/1
فصل اول ـ ترتيب مميزي
ماده  -1براي مميزي هر شهر محدوده قانوني شهر به يک يا چند منطقه تقسيي ميي
شود .
ماده  -2مأمور مميزي مکلف است هنگام مميزي امالک موقعيت و مساحت عرصيه و
اعيان مستحدثات هر ملک و نوع ساختمان و تعداد طبقات و ساير مشخصات مندرج
در برگ مميزي و حتي المقدور نام ونشاني مالک و شماره ملک (پالک ثبتي) را بيه
مسئوليت خودتعيين و در اوراق مميزي قيد نموده و اوراق مزبور را به واحد ممييزي
تسلي کند.
ماده  -4شهرداري مکلف است براساس اوراق مميزي شناسنامه اي حاوي مشخصيات
کامل هر ملک براي امالک واقع در حوزه شهرداري تهيه نمايد و در شهرهائي کيه
براي امالک و اراضي و مستحدثات واقع در محدوده شهر قيبال شناسينامه شيهري
تهيه شده باشد شهرداري مي تواند با استفاده از اطالعات مندرج درآن شناسنامه ها
بر طبق ضوابط مندرج در ماده  4قانون نوسازي و عمران شيهري اوراق ممييزي را
تکميل و مالک عمل قرار دهد.
ماده  -4شهرداري مکلف است براساس شناسنامه مذکور در ماده  3اين آيين نامه و بر
طبق ضوابط مندرج در ماده  4قانون نوسازي و عمران شيهري بهياي هير مليک را
تعيين نموده و براساس آن عوارض متعلقه را طبق مصرحات قانون تشخيص نمايد.
ماده  -5آگهي پايان مميزي هر منطقه بايد در يکي از جرائد کثيير اننتشيار تهيران و
همچنين در يکي از جرائد کثيراننتشار محل (در صورتي که وجود داشته باشيد) در
سه نوبت هر نوبت به فاصله  5روز منتشر شود و عالوه بر آن بايد پايان ممييزي از
طرق الصاق آگهي در معابر عمومي و وسايل مقتضي ديگر به اطالع مالکين منطقه
برسد.
ماده  -6در آگهي پايان مميزي هر منطقه بايد نکات و موارد زير مشخص شود :
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الف ي اعالم پايان مميزي منطقه.
ب ي حدود دقيق منطقه اي که مميزي در آن خاتمه يافته است.
ج ي نشاني محل مراجعه صاحبان امالک براي استحضار از نتيجه مميزي امالک خود که
اين محل بايد در درجه اول درشهرداري هاي نواحي يا برزن هاي تابعه باشد.
د ي تاريخ شروع چهار ماه مهلت اعتراض که از روز انتشار نوبت اول آگهي خواهد بود.
هي ي ذکر شرط مذکور در تبصره  2ماده  8قانون راجع به قبول اعتيراض بيا قييد اينکيه
معترض مکلف است نشاني کامل و صريح خود را ذيل برگ اعتراض بنويسد .
و ي نشاني کامل محل پذيرفتن اعتراضات .
ماده  -7شهرداري مکلف است نتيجه مميزي امالک واقع در هر منطقيه را در محليي
که در آگهي معين شده است به ترتيب شماره ملک (پالک ثبتي) در تابلوهايي کيه
براي اين کار اختصاص داده مي شود اعالن نمايد به طوري که مالکين در صيورت
مراجعه به راحتي بتوانند از نتيجه مميزي ملک خود اطالع حاصل نمايند.
ماده  -1شهرداري مکلف است کليه تغييرات و انتقانت امالک را در شناسنامه امالک
عمل نموده و عمليات را طوري اداره و انجام دهد کيه هميشيه در جرييان آخيرين
تغييرات و انتقانت ملک باشد.
تبصره  :در نقاطي که ماده  2قانون نوسازي و عمران شهري اجرا مي شود ادارات ثبت
موظفند در آخر هر ماه يک نسخه از فهرست انتقانت قطعي امالک را به شهرداري
ارسال دارند.
ماده  -9هرگاه نتيجه مميزي قبل از انقضاء مهلت  6ماه مذکور در مياده  5قيانون کيه
براي اعالم بها تعيين گرديده است طبق مقررات ماده  7قانون اعالم شود ميالکيني
که بر مبناي مميزي اعالم شده عوارض ملک خود را بپردازند و يا نسبت به نتيجيه
مميزي اعتراض نکنند عدم اعتراض و يا پرداخت عوارض از ناحييه آنيان در حکي
اعالم بهاي ملک مي باشد.
ماده  -11براي تهيه طرح هاي مميزي و استفاده از روش ها و وسايل نوين علميي و
تعلي افراد فني مميزي و وصول و هماهنگ کردن آن در شهرداري هاي مشيمول
ماده  2قانون نوسازي و عمران شهري تعليمات نزم از طرف وزارت کشور صيادر و
وسيله شهرداريها به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
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فصل دوم ـ وصول
ماده  -11شهرداري مکلف است به منظور تسيهيل در امير وصيول عيوارض موضيوع
قانون نوسازي و عمران شهري در شعب و نمايندگي هاي بانک ملي ايران حسياب
خاصي به نام حساب درآمد قانون نوسازي و عمران شيهري بياز کنيد و فيرم هياي
مخصوص با نظر وزارت کشور تهيه و در شعب و نمايندگي هاي مذکور در دسترس
مؤديان قرار دهد مؤديان مشمول پرداخت عوارض قانون نوسازي و عمران شيهري
مکلفند با مراجعه به بانک فرم هاي مربوط را تکميل و عوارض مقيرر را پرداخيت و
رسيد دريافت دارند.
ماده  -12شهرداري مکلف است مندرجات رسيد يا رسيدهاي پرداخيت عيوارض را بيا
شناسنامه امالک تطبيق و ظرف  55روز از تاريخ پرداخت نسيبت بيه صيدور بيرگ
مفاصا حساب اقدام کنند و در صورتي که مؤدي بيراي دريافيت آن مراجعيه ننماييد
وسيله پست سفارشي براي او ارسال دارد .در اوراق مفاصاحساب باييد صيريحا قييد
شود (اين مفاصا صرفا مربوط به عوارض قانون نوسازي و عمران شهري است).
ماده  -14شهرداري مکلف است در هر مورد و در هرموقعي که نتيجيه ممييزي طبيق
مقررات مواد  7و 8قانون قطعيت پيدا مي کند ،طبق مقررات زير نسبت بيه وصيول
عوارض اقدام نمايد.
الف ي درمورد امالکي که نتيجه مميزي آنها در مهلت مقرر در ماده  51قانون قطعي شده
است .قطعيت و مبلغ عوارض و تاريخ انقضاء مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت،
با ارسال نامه وسيله پست به مؤديان اعالم مي شود هرگاه پس از پايان مهلت مقرر
در ماده  51قانون عوارض متعلقه پرداخت نشود ،ظرف دو مياه مشخصيات مؤدييان
فهرست هايي بيراي قطيع بيرق و گياز بيه مؤسسيات
ضمن فهرست و يا
مربوطه فرستاده مي شود و پس از انقضاي مدت شش ماه مذکور در ماده  54قانون
عليه مؤدياني که عوارض متعلقه را پرداخت نکرده اند اجرائيه صادر خواهد شد.
ب ي در مورد امالکي که نتيجه مميزي آنها پس از پايان مهلت مقرر در ماده  51قيانون
مي گردد .
قطعي
 -5در صورتي که تاريخ قطعي شدن ظرف شش ماه پس از پايان مهلت مقيرر در مياده
 51قانون باشد قطعيت و عواقب عدم پرداخت بر طبق بند الف،به مؤديان اعالم مي
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گردد و تاپايان شش ماه مذکور مهلت داده مي شود که عوارض مربوط را بپردازند و
هرگاه تاريخ اعالم تا پايان شش ماه کمتر از  55روز باشد مهلت  55روز خواهد بود.
 -2در صورتي که تاريخ قطعي شدن پس از انقضاي شش ماه مذکور در ماده  54قيانون
باشد ،قطعيت طبق بندالف ،به مؤديان اعالم مي گردد و فقط  55روز به آنان مهلت
مي شود که عوارض مربوطه را پرداخت نمايند.
داده
شهرداري همراه با اقدامات مذکور مشخصات مؤدياني را که عوارض امالک خيود را
نپرداخته اند در اجراي ماده  52قانون به مؤسسات برق و گاز تسلي و بر طبق مياده
 54قانون به صدور اجرائيه مبادرت خواهد کرد.
ماده  -14نسبتي از قيمت هر ملک که در هر شهر بيا توجيه بيه مقتضييات و شيرايط
خاص اقتصادي مأخذ دريافت عوارض قرار مي گيرد با کسب نظر شهردار و استاندار
يا فرماندار کل بنا به پيشنهاد وزارت کشور و تصيويب کميسييوني مرکيب از وزيير
کشور  ،وزير اقتصاد و مدير عامل سازمان برنامه تعيين مي شود و مالک عمل قيرار
مي گيرد.
ماده  -15اجراي مدلول اين آئين نامه موکول به تعيين نسبتي از قيمت ملک که مأخذ
دريافت عوارضي خواهد بود از طرف کميسيون مذکور درماده  54و انتشار آگهيي از
طرف شهرداري مي باشد.

