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مدیریت اقتصادی شهر با تأکید بر مالیات محلی و متغیرهای مؤثر بر آن

سعید زنگنه

شهرکی1

سیدعلی

حسینی2

چکیده
شهرداریها به عنوان مرجع اصلی مديريت شهری و بازوی اجرايی برنامهريزی و مديريت شهری ،برای اجرای پروژههاا و
طرحهای خود نیاز به منابع درآمدی دارند که از راههای مختلف میتوانند ،به دست بیاورند اما تأمین درآمد از کادا راه و باا
چه شیوه و سبک و سیاقی ،چالشی است که اين مقاله با آن روبرو است .در حقیقت پس از خودکفايی مالی شاهرداریهاا از
سال  2961به بعد ،امروزه عالوه بر ناکافی بودن منابع درآمدی ،آنها با مسألهای به نا ناپايداری منابع مالی و درآمدی مواجه
هستند .بدين معنی که درآمدهای شهرداریها از بخشهايی فراهم میشود که در درازمدت اثرات سوء زيادی بر بخاشهاای
مختلف زندگی شهری داشته و به عملیات و فعالیتهای جديد اقتصاد شهری وابسته اسات .ايان پاشوهش درصادد اسات باا
بررسی منابع درآمدی شهرداری تهران از بخشهای مختلف در يک دوره ده ساله (دهه  70خورشیدی) ،میازان پاياداری ياا
ناپايداری آنها را مشخص کند .روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی با تأکید بر استفاده از روشهای آماری میباشد .نتايج حاصا
از تحقیق حاکی از آن است که با وجود تالشهای زياد شهرداری تهران در زمینه برنامهريازی مناساب بارای کساب مناابع
درآمدی پايدار ،هنوز بخش عمده ای از درآمد شهرداری از منابع ناپايدار مانند عوارض ساختمانی و تخلفات مربوطه به دسات
میآيند .در پايان ،سعی شده است با شناخت مؤلفههای اساسی تأثیرگذار بر مالیات محلای (ياا عاوارض شاهرداری) ،ال اوی
مناسبی برای افزايش سهم اين منبع درآمدی پايدار در شهرداری تهران ارائه شود که با پیادهساازی ال اوی ماذکور در ايان
شهرداری و حتی در ساير شهرهای کشور ،عالوه بر افزايش منابع درآمدی شهرداری ،موضاو پاياداری درآمادها هام لحاا
شود.
واژههاي کلیدي :مديريت منابع درآمدی ،درآمدهای پايدار ،مالیات محلی ،عوارض ،اقتصاد شهری
طبقهبندي .E24, H71, R52 :JEL

 -2استاديار جغرافیا و برنامهريزی شهری ،دانش اه تهران ،مسئول مكاتباتsaeed.zanganeh@ut.ac.ir :
 -1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهريزی شهری ،دانش اه تهران hosseini.sa@ut.ac.ir
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(مطالعه موردی شهر تهران)
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در اقتصاد شهری سعی میشود ،مساائا تخاصاایص

بالعوض ،هدايا ،وا ها و استفاده از موجاودیهاای نقادی و

عاواما تولید و توزيع درآماد واقعای (کااخو خادمات) در

موجودیهای دوره قب (سعیدنیا .)2979 ،اماروزه يكای از

داخ و بین مناطق شهری به طور علمی بررسی و توضای

مسائ مهم شهرداریها در سراسر جهاان ،ايجااد مناابع

داده شود .به عبارتی در ايان حاوزه علمای ،باا اساتفاده از

کافی درآمد و تأمین هزيناه خادمات شاهری اسات .بار

ابزارهای اقتصادی ،مسائ و مشكالت يک منطقه شهری را

اساس مطالاب منادرد در گازارش ماالی ارائاه شاده در

مورد ارزيابی قرار میدهناد .يكای از مهمتارين موضاوعات

دوازدهمین نشست کمیسیون توسعه پايدار سازمان ملا

حوزه اقتصاد و مديريت شاهری ،مقولاه مناابع درآمادی و

متحد ) (CSD 12محدوديت منابع مالی مديريت شاهری،

مالی شهرداریهاست که باه عناوان ساازمان ياا حكومات

يكی از چالشهای اسكان بشر در جهان محسو میشاود

محلی ،2مسئولیت اجرای بسیاری از برنامهها و طارحهاای

که خاود بازر تارين ماانع تحقاق اهادا و آرماانهاای

شهری را بر عهده دارد .دولتهای محلی ياا شاهرداریهاا،

شهرسازی میشود (صالحی .)2973 ،در کشور ما نیاز بعاد

نهادی عمومی هستند که به کاار سارمايهگاذاری در اماور

از تصويب قانون خودکفاايی ماالی شاهرداریهاا در ساال

شهری پرداختاه و کاخهاا و خادمات عماومی و برخای از

 ،2961شهرداریها با مشكالت زيادی در زمیناه تاأمین و

کاخها و خدمات خصوصی وابسته به امور شهری را تولید و

کسب درآمد برای انجا وظاايف خاود در حاوزه ماديريت

عرضه میکنند و اين امر نیازمند تأمین منابع ماالی اسات.

شهری مواجه شدند ،که مشكالت مرتبط با آن باعث شاد،

تقس ایمبناادیهااای مختلفاای از منااابع درآماادی و مااالی

شهرداریها به ويشه در شهرهای بازر

و کاالنشاهرها ،از

شهرداری وجود دارد .در ياک تقسایمبنادی ،کلیاه مناابع

روشهايی برای کسب درآمد استفاده کنند که در اصطالح

درآمدی شهرداری را میتوان به دو دسته منابع مالیااتی و

بااه آنهااا ،منااابع درآماادی ناپاياادار يااا تااأمین هزينااههااای

منابع غیرمالیاتی تقسیمبندی کرد .همچنین هیچ ترکیاب

شهرداری گفته میشود (نمودار  .)2در اين پشوهش ساعی

درآمدی منحصر به فردی نیست که هماه شاهرداریهاا از

شده است ابتدا با بررسی دقیق ادبیات مرتبط با موضاو و

آن استفاده کنند بلكاه اصاول و رهنماونهاای اقتصاادی

همچنااین تجااار جهااانی در زمینااه روشهااای تااأمین

وجود دارد که منجر به انتخاا بهتارين گزيناه مایشاود

درآمدی شهرداری در کشاورهای مختلاف جهاان صاورت

) .(Ebel, Vaillancourt, 2004اما در بودجاه برناماهای

پذيرد و سپس ن اهی گذرا بار مناابع درآمادی شاهرداری

شهرداریهای کشورمان ،درآمدها و منابع مالی به  3طبقاه

تهران در دهه  70داشته باشاد .عاالوه بار آن ،بار مالیاات

تقسیم شده است و هر طبقه ،پنج منبع را شام میشاود.

محلاای کااه در اکهاار شااهرهای جهااان بااه عنااوان يكاای از

عناوين طبقهبندی درآمد شهرداریها عباارت اسات از:

پايدارترين منابع درآمدی شناخته شده است ،تأکید شود و

 )2ساهمیه شااهرداری از پرداخاتهااای وزارت کشااور)1 ،

همچنین متغیرهای اصلی مؤثر بار اساتفاده از ايان شایوه

عوارض توأ با مالیاات وصاولی در محا  )9 ،عاوارض بار

درآمدی را ،مورد تحقیق و تفحص قرار دهاد تاا بتاوان باا

ساختمانها و اراضی )4 ،عاوارض بار ارتباطاات و حما و

شناخت اين متغیرها ،تأمین درآمد از طريق مالیات محلای

نق  )5 ،عوارض بر پروانههای کساب ،فاروش و تفريحاات،

را در شهرداری تهران اجرايیتر و کاربردیتر ساخت.

 )6درآمد حاص از فروش و درآمدهای وصاولی در مقابا
خدمات )8 ،درآمد تأسیسات شهرداری و جرايم و تخلفات،

شهرداریها نهادهای عمومی محلی هساتند کاه باه
کار سرمايهگاذاری در اماور شاهری پرداختاه و کاخهاا و
خاادمات هم ااانی محلاای و برخاای از کاخهااا و خاادمات

1- Local Government

خصوصی محلی وابسته با اماور شاهری را تولیاد و عرضاه
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کاخها و خدمات به دست اين نهادها ،نیازمند تأمین مناابع

شهرداری وجود دارد )2 :مالیاتهاای محلای )1 ، 1بهاای

مااالی اسااتا بنااابراين پرسشاای کااه همااواره در نوشاات ان

خدمات )9 ،9نق وانتقالهای دولتی 4و  )4اساتقراض 5از

اقتصاد شهری مطرح میشود ،اين است که آيا هزينههاای

بانکها و دولت .بررسیهای انجا گرفته نشاان مایدهاد

هر شهرداری را بايد ساکنان خاود شاهر تاأمین کنناد ياا

که نقش و سهم هر يک از گاروههاای فاوق بسات ی باه

اينكه دولت خود موظف به تأمین ماالی شاهرداری اسات

سیستم حكومتی کشور مربوط دارد .در کشورهايی که به

تقسیمبندیهای مختلفی از درآماد شاهرداریهاا وجاود

نوعی ماهیت سوسیالیستی باا حكومات مقتادر مرکازی

دارد .در يک تقسیمبندی ،درآمد شهرداریها از دو منباع

دارند ،معموخً گروه نق و انتقالهای دولتی رقم عماده را

تأمین میشود :منابع درآمد داخلی (شام دريافاتهاای

در منابع مربوطه تشكی مایدهاد .در کشاورهای دارای

مستقیم شهرداری از عوارض مستغالت (اراضی و امالک)

حكومت غیرمتمرکز ،بیشاترين اتكاای شاهرداریهاا بار

و درآمد حاص از عوارض غیرمستغالت) و مناابع درآماد

مالیاتهای محلی ،بهای خدمات و عاوارض تنظایم شاده

خارجی (شام درآمادهايی اسات کاه خاارد از ساازمان

است و سهم منابع مربوط به نقا و انتقاالهاای دولتای

شهرداری دريافت میشودا مانند عوارض درياافتی از آ ،

بسیار محدود است.

برق ،تلفن و نیازمندیهای شهریا مشاابه کارخاناههاا و
همچنین کمکهای بالعوض دولت).
تأمین هزینههاي شهرداري

هزینههاي عمرانی و اجرایی

اهدا

فصلنامه و

حکومت مرکزي

حکومت محلی (شهرداري)

شرايط
کمکهاي بالعوض

مالیات مشترک

وام

بهاي کاالها و
خدمات

پذيرش

مالیات محلی

سرمایهگذاري

وام

مقاله

مشروط

غیرمشروط

تأمین خدمات و

تأمین انواع خدمات

پروژههاي خاص

نمودار  -1روشهاي تأمین هزینههاي شهرداري
منبع(Venkatachalam, 2007; Aluko, 2005; Ebel, Vaillancourt, 2004) :
1- Olowu
2- Local Taxes
3- User Charge
4- Transforming
5- Borrowing
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میکنند .روشن است که سرمايهگاذاری و تولیاد و عرضاه
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يكاای از مهمتاارين روشهااای تااأمین هزينااههااای

مالی هزينههای شهرداری مورد توجه قرار گیرند کاه باه

شهرداری ،بهای کاخهاا و خادمات شاهری مایباشاد .در

دلی شكسات باازار نتاوان بهاای خادمات شاهری را از

چارچو تحلی اقتصادی ،انتظاار مایرود ،مالیااتهاای

کسانی که از اين خدمات برخاوردار مایشاوند ،دريافات

محلی و کمکهای بدون عوض دولت زمانی برای تاأمین

کرد .انوا کاخها در نمودار  1بیان شده است.

هزینه تأمین
بهاي کاالها و

فرد یا افراد

خدمات

استفاده کننده

هزینه تأمین

کاالهاي خصوصی

کاالهاي عمومی

منابع مالیاتی

حکومت محلی

منابع غیرمالیاتی

نمودار  -2انواع کاالها و هزینه تأمین آنها
منبع(Bird, 2001):

يكی دي ر از روشها ،کمکهای بالعاوض دولات باه

مقطو باشد يا به میزان تالش مالیاتی شهرداری وابساته

شهرداریها است که به دو صورت انجا میشاود :کماک

شود .در اين صورت ،هر اندازه درآمد مالیااتی شاهرداری

عمااومی (نامشااروط ،غیرانتخااابی) و کمااک مشااخص

بیشتر باشد ،کمک بدون عوض بیشتری از دولت دريافت

(مشروط يا انتخابی) .کمک بدون عاوض عماومی ،بارای

خواهد کرد .کمک بدون عوض عمومی نیز مانناد کماک

تأمین مالی انوا خدماتی به کاار مایرود کاه شاهرداری

مشخص میتواند دارای سقف معین و يا نامحادود باشاد.

ارائه میکند .اين کمکها نامشروط نامیده میشاوند و از

کمااکهااای باادون عااوض عمااومی را ماایتااوان باارای

نمونه کمک های مشروط نیاز مایتاوان از کماک بادون

محدودکردن مالیاات محلای باه وياشه ،در وضاعیتی کاه

عوض مشخص برای تأمین خدمات مشخص ياا پاروژهای

شهرداری متكی بر يک مالیات واحد غیرتصااعدی اسات

معین نا برد که اين کمک تنها در مورد همان خدمات و

که به بخش کمی از ساکنان شهر تعلق میگیرد ،باه کاار

يا پروژه هزينهکردنی است .کمک بدون عوض مشخص را

برد .پرداخت کمک به صورت هم انی ايان امكاان را باه

میتوان به صورت مبلغ مقطاو و ياا درصادی از هزيناه

شهرداری میدهاد کاه در تخصایص مناابع خاود میاان

شاهرداری پرداخات کارد .در حالات اخیار کماک مااالی

مصار مختلف ،آزادی عم بیشتری داشاته باشاد .کاه

میتواند دارای سقف معین و يا نامحدود باشد .به هماین

نمودار  9سطوح حكومت را با توجه به منابع درآمدی آن

ترتیب کمکهای بدون عوض عمومی میتواند به صاورت

توجیه میکند.
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انواع کاالها
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منابع درآمدي

سطح حکومت

پایه مالیاتی

جابجایی پایه

منطقهاي (استانی)

مالیات منطقهاي

درآمد مصرفی

متوسط

محلی

مالیات محلی

دارایی واقعی

کم

نمودار  -3سطوح حکومت ،منابع درآمدي و محل استقرار
منبع( :مطالعات نگارندگان)

مالیااات بااه عنااوان يكاای از منااابع اصاالی درآماادی

 در مواردی که خدمات شهرداری به صورت کاخی

دولت ها و راهی برای بهبود سط زندگی مارد در اکهار

عمااومی اساات و دريافاات بهااای آن از شااهروندان

کشاورهای جهاان بااوده و از جاي ااه وياشهای در اقتصاااد

امكانپذير نیستا

برخاااوردار اسااات و بااار هماااین اسااااس ،مساائوخن و

 در ماواردی کاه برخای از شاهروندان تاوان مااالی

قااانونگااذاران بااه خصااوش در کشااورهای صاانعتی و

پرداخت بهای کاخها و خدمات شاهری عرضاه شاده

فراصنعتی ،همواره برای اخاذ مالیاات باا دقات فاراوان و

شهرداری را ندارند.

متناسب با درآمد افراد ،ساعی و تاالش دارنادا چارا کاه

مالیات محلی را لزوماً مقا محلی گردآوری نمیکند.

مالیات پربازدهترين منبع درآمادی در سااختار دولاتهاا

شهرداریها به دلی در اختیار داشتن اطالعات ممیزی

اسااات ) .(Bird, 2001اماااروزه در کلیا اه کشاااورها،

امالک ،بهتر از دولت مرکزی میتوانند مالیات امالک را

صاااحبنظااران مسااائ اقتصااادی بهتاارين منبااع تااأمین

گردآوری کنند و اين کار با صرفه اقتصاد همراه است.

هزينههای دولت را مالیات میدانند .مالیات محلی کاه در

مالیات محلی و بهای خدمات از مرد و کسبهای که در

کشور ما ،عوارض شهرداری نا گرفته ،مالیاتی اسات کاه

داخ قلمرو حكومت محلی يا شهرداری زندگی میکنند،

مقا محلی نرخ يا پايه آن را مشخص مایساازد و عواياد

گرفته میشود ).(Aluko, 2005

حاص از آن را برای مقاصد خاش خود ن ه میدارد .ايان

در میان منابع درآمدی فوق ،مالیات ،بارای تاأمین

مالیات محلی برای تأمین مالی يارانههايی به کار مایرود

درآمد و تأمین خدمات عمومی بسایار اساسای اسات و

که شهرداریها در موارد زير میپردازند:

يک موضو پیچیده و حساس است که توجه عمومی را

 در مواردی که عرضه خادمات شاهرداری باا آثاار

باارای سااالهااا ی زيااادی بااه خااود جلااب کاارده اساات

خارجی مهبت درخور توجه همراه استا

) .(Plimmer, McGill, 2003مالیااات باار

 در مااواردی کااه خاادمات عرضااهشااده از سااوی

قديمیترين و راياجتارين ناو مالیاات و تاأمینکنناده

شهرداری اصطالحاً به صورت کاخی ارزشمند اسات،

درآمد برای دولت به ويشه دولتهای محلی مایباشاد و

امااالک2

اما شهروندان به دلی کوتهبینی آن را کمتر از واقاع
ارزشگذاری میکنندا

1- Property Tax
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مرکزي

مالیات +درآمدهاي نفتی

درآمد سرمایهاي

زیاد
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کاربری اراضی و آماده سازی زمین است .ايان در حاالی

که به هر دلی تحت تأثیر شوک ،بحرانها ،تغییر قاوانین

است که هنوز در بسیاری از کشورها مالیات بر اماالک،

و مقررات و نوسانات اقتصادی هستند ،قاب اتكاا نباوده و

کوچک ترين منبع درآمد شهرداریها به شامار مایرود.

خصیصاه اول پايااداری در آنهااا ضااعیف خواهااد بااودا )1

به عنوان مهال ،در کشورهای در حال توسعه مالیات بار

مطلو باودن :کساب درآماد از آن محا موجاب ارتقاا

امااالک تنهااا  0/4درصااد از ک ا تولیااد ناخااالص ملاای

رويكااارد عااادالتمحاااوری شاااود و باااه سااااختارهای

( 2)GNPو  1درصااد از ک ا درآماادهای مالیاااتی را در

زيسااتمحیطاای ،کالباادی ،اجتماااعی و اقتصااادی شااهر

دهه  2330تشكی میدهد.

لطمهای وارد نیاوردا به عبارتی بايد به گونهای باشند کاه

شهرداریها اماروزه عاالوه بار ناکاافی باودن مناابع

دستیابی به آنها ،شرايط کیفی شهر به عنوان يک پدياده

درآمدی ،به مسألهای باه ناا ناپاياداری مواجاه هساتند.

زنده و پويا را ،در معرض تهديد قارار ندهادا باه عباارتی

منااابع درآماادی ناپاياادار بااه آن دسااته از درآماادهای

مطلو بودن و سالم باودن درآماد حاائز اهمیات اسات

شهرداری گفته میشود کاه باه عملیاات و فعالیاتهاای

(شاارزهای)2978 ،ا  )9انعطااا پااذيری :زمااانی کااه پاياه

جدياد اقتصااد شااهری وابساته بااوده و در صاورت نبااود

درآمدی در طی زمان بازر

شاود و همپاا باا گساترش

اشتغالزايی جديد و يا کاهش حجم دادوستد اقتصادی و

مخارد ،گسترش يابد تا از مضیقه ماالی اجتناا شاود و

مبادخت نوين اقتصادی ،از حجم اين منابع کاسته خواهد

برای وصول آن بتاوان برناماهريازیهاای اجرايای خز را

شد .در برابر منابع پايدار ،مناابعی اسات کاه باه صاورت

تعريف کرد.

بالفع وجود داشته و کسب آن نیازمند اقادا وياشهای از

بنابراين منابع درآمدی پايدار ،درآمدهايی اسات کاه

سوی صاحبان آن منابع نمیباشد .به عبارت دي ر ،مناابع

تأثیرپذيری آن از عواما بیرونای همچاون بحاران هاای

درآمدی پايدار وابساته باه روناد تولیاد و مناابع ناپايادار

اقتصادی ،تحوخت سیاسی ،مشاكالت اجتمااعی و غیاره

وابسته به جريان مصر هستند .درآمدزايی پايدار بادين

حداق ممكن است ،باه عباارتی پایشبینای آنهاا بارای

معنا است که درآمد از منابعی و بهگونهای کسب شود که

چناادين سااال آينااده بااه صااورت مشااخص و مسااتمر

حقوق آيندگان پايمال نشود ،کیفیت زندگی کاهش نیابد

امكانپذير بوده و مانند عوارض نوسازی و عمران شاهری،

و منابع حیاتی برای استفاده نس های آتی از باین نارود.

عوارض کسبوپیشه ،عوارض سالیانه خودرو که عالوه بار

باه نظار الوکاو ،)1005( 1چنانچااه دولاتهاای محلاای و

سهم ناچیز آنها ،مرد نیز در پرداخت آنها همكااری خز

شهرداریها بخواهند مسئولیت های ساازمانی گساترده و

را بايد داشته باشند .درآمد پايادار خزماه توساعه پايادار

در حال افزايش خاود را باه انجاا برساانند ،و اساتقالل

شهری و همچنین بست ی به اعتماد و تحلی هزينههاا و

کافی به دست بیاورند و ياا تمايا باه افازايش قادرت و

مشارکت مردمی خواهد داشت.

اختیارات خود داشته باشند ،به منابع درآمدی قاب اتكاا،

تجااارج جهااانی در زمینااه منااابع

ادي9
درآما

پايدار و باثباات نیااز دارناد .درآماد پايادار ،آن دساته از

شهرداريها :در اين بخش از پشوهش ،ساختار و ترکیب

درآماادهای شااهرداری اساات کااه از خصااايص آن)2 :

منابع مالی شهرداریهای در چند کشور توسعهيافته و در

تداو پذيری :دارای ثبات بودن و حاداق در کوتااهمادت

حال توسعه مورد بررسی قرار مایگیارد .شاهرداریهاای
کشورهای پیشرفته باا توجاه باه وجاود مناابع درآمادی

1- Gross National Product
2- Aluko

3- Income Resources
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همچنین به عنوان ابازاری بارای هادايت برناماهريازی

دچار نوسانات شديد نشوندا بنابراين کلیه اقال درآمادی
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کمبود منابع مالی مواجه میگردند .همچناین باه دلیا

مختلف شهری موجب همكاری بیشتر آنها باا شاهرداری

وجود شفافیت در عملكرد هزينهای شهرداری بارای اداره

شده اسات .در ايان شارايط شاهرداران باه برناماهريازی

امور شهری و اطال رسانی دقیق آن باه مارد  ،مشاارکت

بلندماادت مبااادرت ورزيااده و بااا مشااارکت و همیاااری

شهروندان در پرداخت عوارض قانونی باخ است .همچنین

شهروندان برای رسیدن باه اهادا طراحای شاده اقادا

با وجود حكومات فادرالی و ماديريت يكپارچاه شاهری،

میکنند.

جدول  -1ترکیب منابع درآمدي در چند شهر از کشورهاي مختلف جهان
مالیاتهاي

کمکهاي

مالیات بر

مشترک

دولتی

دارایی

8

5

20

18

0/6

27

4

نامشخص
1

تأمین مالی

فروش کاال و خدمات

شهر

مالیات مستقیم

21

آنتالیا

22

55

بارسلونا

90

9

11

سئول

62

25

5

25

استكهلم

58

2/5

0

99

6/5

تايپه

92

22

0/26

51

4/45

1

سیدنی

50

0

17

24

5

9

پاريس

47

25

28

29

9

4

برلین

92

19

14

8

20

5

اتاوا

58

0

6

11

9

21

توکیو

87

0

2

6

22

4

منبع( :امامی ،آبگون) 1381 ،

جدول  2منابع درآمدی چند شهرداری از کشورهای

امريكای مرکزی ،ختین ،آسیا و آفريقا بخش اعظم درآمد

توسعهيافتاه و در حاال توساعه را نشاان داده اسات کاه

محلیشان را از مالیات بر امالک و مالیات بر کاخها و

همانطور که مشاهده میشود ساتون دو جادول يعنای

خدمات به دست میآورند .درآمدهای غیرمالیاتی مانند

مالیات مستقیم يا مالیات وصولی خود شاهرداری تقريبااً

دستمزد ،جريمهها و بهای خدمات به عنوان مكم

در همااه شااهرداریهااای منتخااب بیشااترين سااهم را در

درآمدی دولتهای محلی به شمار میروند .دولتهای

تأمین منابع درآمدی بار عهاده دارناد کاه مقادار آن در

محلی در آمريكای مرکزی و جنوبی ،حدود يک چهار

بعضی از شهرداریها مانند شهرداری توکیاو باه بایش از

درآمدشان را از معامالت و جابجايیهای کاخ و خدمات به

 80درصد میرسد.

دست میآورند (.)Venkatachalam, 2007

کشورهای در حال توسعه در آسیا و افريقا ،درآمد

 -2روش تحقیق

محلیشان هنوز وابسته به درآمد دولت مرکزی میباشد و

روش تحقیق در اين مقالاه ،روش توصایفی -تحلیلای

اين بدين معنی است که گا های تمرکززدايی مالی در اين

است .با توجه به هد تحقیق که بررسای مناابع درآمادی

کشورها هنوز آرا و تدريجی است .مالیات بر درآمد نسبت

شهرداری تهران و شناخت میزان ناپاياداری آنهاا ،ابتادا باا

باخيی از درآمدهای محلی را در کشورهای اروپای شرقی و

استفاده از آمارهای شهرداری تهران و مرکز آمار و فنااوری

کشورهای در حال گذار دارد .کشورهای در حال توسعه در

اطالعات شهرداری ،میان مناابع درآمادی کساب شاده از
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علمی و پايدار و مديريت واحد شهری به ندرت با مشاك

دخالت و نقش مستقیم مرد در تدوين برنامه ريزیهاای
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شهری است که همیشه مورد توجه مسئوخن شهرداری

روشهای مختلف دريافت شد ،سپس با استفاده از نر افزار
 Excelنمودارهای مربوطه ترسیم گرديد تا مشخص شاود

تهران بوده است .اجرا و احداث پروژههای بزر

در دوره دو ساله ماورد بررسای ساهم هار کادا از مناابع

استفاده از منابع مالی گستردهای است که بیش از توان

درآمدی در تأمین درآمد چقدر باوده اسات .ساپس بارای

بودجهای شهرداری تهران برای پوشش تما هزينهها در

بخش دو پاشوهش کاه شاناخت مؤلفاههاا و متغیرهاای

نظر گرفته شده است .در اين بخش از مقاله ،منابع

اساسی مؤثر بر مالیات محلی به عنوان يكای از پايادارترين

درآمدی شهرداری تهران ،به تفكیک  3کد درآمدی مورد

منابع درآمدی شهرداری ،از ادبیات موجود به ويشه ادبیاات

بررسی قرار میگیرد.
بررسی درآمدهای شهرداری تهران در يک دوره 20
ساله  2970تا  2973در نمودار  4نشان داده شده است.

 -3یافتهها
بررسی منابع درآمدي شهرداري تهران :رشد و
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خارجی بهره گرفته شد.

مستلز
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يكاای از مهمتاارين منااابع درآماادی قب ا از خودکفااايی

ک میباشد .البته مهمترين علت اين موضو رکود باازار

شهرداریها ،پرداختهايی بود که وزارت کشور به عناوان

مسكن و ساخت و سازها در شهر تهاران در ساال 2978

بزر ترين مرجع تصمیمگیری و نظارت بر شاهرداریهاا

است .با رونق گرفتن بازار مسكن در سالهای بعد ،ساهم

به آنها پرداخت مینمود .اين منبع درآمد بعد از تصاويب

اين منبع درآمدی در ک درآمد شهرداری تهران مجادداً

قانون خودکفايی شهرداریها به شدت کاهش پیدا کارد،

افزايش پیدا کرده و باه  84درصاد در ساال  2977و 67

به طوری که میزان درآمد شهرداری تهران از ايان منباع

درصااد در سااال  2973رساایده اساات کااه در نمااودار 2

درآمدی از سال  2970تا سال  2974صافر باوده و تنهاا

مشاهده میشود .يكی از مهمترين اقال درآمدی ناپايادار

در پنج سال اخیر به مقدار خیلی کام ،شاهرداری از ايان

شهرداری تهران ،درآمدهای برآمده از ساختوساز اسات.

راه نیز کسب درآمد کرده است .ک پرداختیهاای وزارت

اين منبع نقش مهمی در تاأمین درآماد دارد کاه شاام

کشور به شهرداری تهران در اين سالها تنها يک درصاد

عوارض بر سااختمان و اراضای ،پرواناههاای سااختمانی،

از ک درآمد شهرداری بوده است.

فروش تراکم و تفكیک زمین ،حذ پارکینا

و عاوارض

عوارض توأم با مالیات وصولی در محل :يكای از

باار بااالكن و پاایشآماادگی ،درآمااد حاص ا از تشاار و

بهترين و پايادارترين راههاای کساب درآماد شاهرداری،

درآمدهای حاص از اجرای مااده  200قاانون شاهرداری

مالیاتهای وصولی در مح میتواند باشاد کاه از مناابع

است .برخی از درآمدهای ناشی از سااخت وسااز شاهری

مختلف جمعآوری میشود ،اما اين منبع نیز سهم زيادی

گذشته از ناپايداری ،جزء درآمدهای ناساالم نیاز شامرده

در تأمین منابع درآمد برای شهرداری تهران نداشته است

میشوند .عاوارض فاروش ماازاد تاراکم ،عاوارض حاذ
و جاارايم کمیساایون ماااده صااد از اياان گونااه

به طوری که سهم عوارض توأ با وصول مالیات محلی در

پارکین ا

سال  ،2970يعنی کمتر از  2درصد از ک منابع درآمدی

درآمدها هستند.

شهرداری را به خود اختصاش داده است کاه ايان مقادار

عوارض بر ارتباطات و حمال و نقال :چهاارمین

حتی در دورههای اخیر هم کاهش پیدا کارده اسات و در

شیوه کسب درآمد شهرداری بر اساس کادهای درآمادی

سال  ،2978تنهاا  0/98درصاد از کا مناابع درآمادی

نهگانه ،کسب درآمد از عوارض ارتباطات و حما و نقا

شهرداری تهران را تأمین مینمود يعنای حتای کمتار از

است که سهم اين منبع در تأمین منابع مالی و درآمادی

نیم درصد.

برای شهرداری تهران در همه دورهها تقريباً يكسان باوده

عوارض بر سااختمان هاا و اراضای :ايان منباع

است .بدين معنی کاه در هماه دورههاای ماورد بررسای

درآمدی با ساير منابع درآمادی شاهرداری تهاران کاامالً

يعنی از ساال  2970تاا  ،2973عاوارض بار ارتباطاات و

متفاوت استا چرا که بیشترين میزان درآمد کسب شاده

حم و نق تقريبااً ياک درصاد از کا مناابع درآمادی

شهرداری در همه دورهها از اين منبع بوده است .عوارض

شهرداری تهران را تشكی میداده است.

بر ساختمانها و اراضی در ساال  ،2970نزدياک باه 30

عوارض بر پروانههاي کسب ،فروش و تفریحات:

درصااد ( )%73/38منااابع درآماادی شااهرداری تهااران را

يكاای از مهمتاارين عااوارض شااهرداریهااا ،عااوارض يااا

تأمین مینمود که اين رقام در دورههاای بعاد هار چناد

مالیاتهای کسب و پیشاه مایباشاد کاه در دوره اخیار،

همچنان بااخ باوده اسات اماا باه تادريج رو باه کااهش

مالیات بر تفريحات را نیز به اين منبع اضاافه کاردهاناد و

میگذارد و در سال  2978باه  45درصاد مایرساد .باه

هر سه اين مالیاتها در يک طبقه درآمادی ادغاا شاده

عبارتی از ک درآماد شاهرداری تهاران در ساال ،2978

است .اين نو عوارض و مالیاتها ،در سال  2970تقريبااً
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سهمیه شهرداري از پرداخت هاي وزارت کشور:

سهم عوارض بر ساختمانها و اراضای کمتار از نیمای از
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 9درصد از ک منابع درآمدی شهرداری تهران را تاأمین

بهبود وضعیت تخلفات را نشان مایدهاد و بادين معنای

میکردند که سهم اين منبع مالی در تأمین درآمد بارای

است که تخلفات و جرايم در شهر تهران کم شده است.

بیش از  7درصد در سالهاای  2979و  2974مایرسادا

شهرداری ،اموالی را در اختیار دارد که میتواند آنها را به

اما مجدداً سهم آن رو به کاهش گذاشاته و باه کمتارين

فروش رسانده يا به اجاره بدهد ،که وجوه و اموال يكی از

مقدار خود در ساال  2978مایرساد .ساهم عاوارض بار

منابع درآمدی شهرداری به حسا میآيد .اين منبع نیز

کسب و فروش در ک منابع درآمدی شهرداری تنها 1/4

درصد خیلی پايینی از منابع مالی و درآمدی شهرداری

درصد بوده است .به طور میان ین ،عوارض بر پروانههاای

تهران را بر عهده داشته و سهم اين شیوه کسب درآمد،

کسب ،فاروش و تفريحاات در ساالهاای ماورد بررسای

در همه دورهها  ،کمتر از يک درصد از ک منابع درآمدی

سهمی  6درصدی از ک منابع درآمدی شهرداری تهاران

شهرداری بوده است.

را بر عهده داشتهاند.

کمک هاي بالعاوض ،هادایا ،وام و اساتفاده از

درآمدهاي حاصل از فروش شهرداري و وصولی

موجوديهاي دوره قبل :آخرين منبع تاأمین درآمادی

در مقابل خدمات :اين منبع درآمد که اماروزه باه طاور

شهرداریها ،کمکهاای بالعوضای اسات کاه دولات باه

خالصه از آن به بهای کاخها و خدمات ياد میشود ،ساهم

شهرداریها واگذار میکند يا وا هاايی کاه شاهرداری از

قاب توجهی در تأمین منابع مالی برای شهرداری تهاران

منابع مختلاف داخلای وخاارجی اساتقراض مایکناد ياا

نداشته است .نكتاه جالاب اينجاسات کاه درآمادی کاه

کمکها و هدايايی است که سازمانها ،اشخاش و گروهها

شهرداری تهران از اين منباع ماالی کساب کارده اسات

به شاهرداری مایبخشاند و ياا درآمادهای باقیماناده از

تقريباً در همه دورههای مورد بررسی ،برابر بوده و حادود

سالهای قب است .بررسی سهم ايان منباع درآمادی از

 4درصااد از کاا منااابع درآماادی شااهرداری تهااران را

ک منابع درآمدی شاهرداری تهاران ،نشاان از تغییارات

درآمدهای حاص از فروش شهرداری و وصول در مقابا

زيادی در اين دوره ده ساله داشته است .در ساال ،2970

خدمات ،در بر داشته است.

سهم شهرداری از کمکهای بالعاوض ،هادايا و وا صافر

درآمد تأسیسات شهرداري و جرایم و تخلفات:

بوده است ،اما اين روند در دورههای بعاد رو باه افازايش

هفتمین کد درآمدی مشخص شده برای کسب درآمد در

گذاشته به نحوی که امروزه نزديک به  24درصاد از کا

شهرداریها ،درآمد حاص از تأسیسات ،جرايم و تخلفات

منااابع درآماادی شااهرداری تهااران ،از راه کمااکهااای

میباشد که البته منظاور از جارايم و تخلفاات در اينجاا،

بالعوض ،هدايا و وا ها تأمین میشود .البته اگر اين منبع

تخلفات و جرايم غیرساختمانی است .روند میزان درآماد

درآمدی به بخشهاای مختلاف تفكیاک شاود ،مشااهده

کسب شده از اين شیوه ،يک روند رو به کااهش و نزولای

میشود که در میان راههای گونااگون بارای کساب ايان

است ،بدين معنی که در سال  ،2970اين منبع درآمدی،

شیوه درآمدی ،کمکهای بالعوض بیشترين ساهم را باه

سهمی بیش از  1درصدی در تأمین منابع درآمدی بارای

خود اختصاش داده است .به عبارتی هر چند کاه بعاد از

شهرداری تهران داشته است که سهم اين منبع درآمادی

قانون خودکفايی شهرداریها ،دولت کمک های بالعاوض

از آن سال به بعد رو به کاهش بوده و به کمتارين مقادار

خود را به شهرداری تهران قطع کرد يا به مقادار زياادی

خود در سال  )%0/81( 2973رسیده اسات .باه عباارتی

کاهش داد ،اما مناسابات ماالی باین شاهرداری و دولات

تخلفااات و جاارايم تنهااا کمتاار از يااک درصااد از کاا

امروزه گواهی بر اين مطلب است که هر چند شهرداریها

درآمدهای شهرداری را تأمین مایکنناد کاه ايان روناد،

بايد بكوشند تا منابع مالی مورد نیاز خود را ،خود تاأمین
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شهرداری تهران در سالهای بعد افازايش مایياباد و باه

درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري :هر

مديريت اقتصاد شهري با تأكيد بر ماليات محلي و  /...سعيد زنگنه شهركي ،سيد علي حسيني ــــــــــــــــــــــــــــــــــ89

درآمدی کشور را به خود اختصااش داده اسات باياد هار

ساختمانی را در زمره يكی از منابع عمده درآمد شاهرداری

ساله بخشی از اين منابع درآمدی را به شهرداری واگاذار

تهران قرار داد .با ايان حاال افازايش روناد فاروش تاراکم

کند و در شهر تهران اين موضو  ،روند رو باه بهباودی را

ساختمانی و فروش ساير ضوابط شهری در شهر تهران ،که

نشان میدهد .البته شايان ذکر اسات کاه در کشاورهای

از طريق بخشنامههای مختلف ،کمیسایونهاای داخلای و

توسعهيافته نیز حادود  25تاا  10درصاد از کا درآماد

توافقات شهرداریهای منااطق انجاا مایپاذيرفت ،نقاش

شااهرداریهااا از راه کمااکهااای بالعااوض دولاات تااأمین

جرايم تخلفات سااختمانی را در درآماد شاهرداری تهاران

م ایشااود .بنااابراين در میااان کاادهای 3گانااه درآماادهای

کاهش داد .به طوری که اين ساهم کاه از ساال  2961تاا

شهرداری دو بخاش عاوارض بار سااختمانهاا و اراضای و

 2963از  2/4درصد تا  3/8درصد افزايش يافته بود ،در دو

کمکهای بالعوض ،هدايا و وا هاا نزدياک باه  30درصاد

دهه بعد با کاهش زيادی روباه رو باوده و در عاوض ساهم

درآمد شهرداریها را تأمین میکنناد و تماا هفات منباع

حاص از درآمدهای ساختوساز افزايش يافت.

دي ر درآمدی تنها  20درصد از ک منابع مالی شاهرداری

به طور کلی درآمدهای شهرداریهای کشور به مقدار

را تأمین میکنند .اين دو منبع درآمادی عاالوه بار ساهم

بسیار زيادی به میزان ساختوساز و عوارض ناشای از آن

باخيی که در همه دورهها دارند ،بیشترين میازان تغییارات

بست ی دارد .به عباارت دي ار ،درآمادهای شاهرداریهاا

را نیز در دوره مورد بررسی داشتهاندا به عنوان مهال ساهم

(خصوصاً کالنشهرها) با رونق اين بازار افزايش و با رکاود

کمکهای بالعوض ،هدايا و وا ها از صافر درصاد در ساال

آن کاهش میيابد .از اين رو با توجه به رونق بازار مساكن

 2970به حدود  25درصد در سال  2973رسایده اسات و

طی چند سال گذشته درآمد شهرداری تهران نیز با رشد

همچنین سهم عاوارض بار سااختمانهاا و اراضای نیاز از

قاب توجهی مواجه بوده ،به طوری که از ساال  2979تاا

حدود  30درصاد در ساال  2970باه  45درصاد در ساال

 2978تقريباً دو برابر شده است .اين رشد چشام یر کاه

 2978و باه  67درصاد در سااال  2973رسایده اسات .بااا

به دلی رونق باازار مساكن و سااختوساازها و افازايش

توجه به اينكه کد عوارض بر ساختمانها مهمتارين منباع

درآمدها از مح «عوارض بر ساختمانها و اراضی» ايجاد

درآمد شهرداری تهران در همه دورهها بوده و با توجاه باه

شده بود با آغاز دوران رکود مسكن و کاهش ساختوساز

اينكه اين منبع میتواند در عاین پاياداری ،ناپاياداری و در

در شااهر تهااران در سااال  2978بااا کاااهش چشاام یری

عین ناپايداری ،پايداری درآمدی را به وجود بیاورد بنابراين

مواجه شد .به طوری که درآمد شاهرداری در مقايساه باا

در ادامه ،اين منبع درآمدی بیشتر تشري خواهاد شاد .در

سال قب از آن به قیمتهای ثابت ساال  ،2979ساقوط

واقع ،عمدهترين تغییار در مناابع ماالی شاهرداری ،حاذ

قاب توجهی را از رقم  25میلیارد رياال باه  8/8میلیاارد

يكباره کمکهای دولتی باه شاهرداریهاا در پای کااهش

ريال تجربه کرده است .کاهش درآمادهای شاهرداری در

قیمت نفت و اجرای طرح سیاست خودکفايی شهرداریهاا

حالی رخ داد که درآمد اين نهاد از سااير کادهای پايادار

بوده است که نتیجه آن روشهای جديد کساب درآماد از

درآمدی با افزايش قاب قبولی مواجه شاده باود .در ايان

ضوابط و مقررات ساختوساز شهری باه وسایله برخای از

بین توجه به ايان مساأله کاه در ساال  2978رقمای در

شهرداریهاای کشاور مانناد تهاران اسات .در ايان زماان

حاادود  2/8میلیااارد ريااال معااادل  %13از درآمااد سااال

افزايش تخلفات ساختمانی گزارش شده به کمیسیون ماده

 2978شهردرای از محا فاروش اماوال ( )%3و وصاول

 200و ن اه مسامحهگرايانه برخای از اعضاا کمیسایون باه

مطالبااات ( )%10حاصاا شااده بااود ،عمااق وابساات ی

تخلفات ساختمانی که منجر به افزايش تعداد آرا جريماه و

درآمدهای شهرداری را به عوارض حاص از ساخت و ساز
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کنند ،اما دولت هم به علت اينكه بخش زياادی از مناابع

اجاره بهای تخلف ساختمانی شد ،به تدريج جرايم تخلفات
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درآمدی شهر تهران به مقدار بسیار زيادی به درآمادهای

حاص از توافقات مذکور ،در مجمو رقام قابا تاوجهی

حاص از ساختوساز وابسته است .درآمدهايی که معموخً

برای شهرداری بوده است و تاکنون سهم زيااد حاصا از

در گروه درآمدهای ناپايدار قرار مایگیارد .باا اينكاه باه

اين درآمد ناپايدار ،مانع از تغییر روندهای جاری برخاورد

اعتقاد برخی از کارشناسان به دلی اينكه در شهرهای در

با تخلف ساختمانی در شهرداری تهران شاده اسات ،اماا

حااال توسااعهای نظیاار تهااران ،میاازان ساااختوسااازهای

اين درآمد در مقايسه با هزينههای ناشی از جبران تبعات

ساختمانی چند دهه ادامه خواهد داشت ،دريافت عوارض

و آثاری که تخلف در طوخنیمدت بار چهاره شاهر بااقی

از ايااان محااا (و هزيناااه مناااابع حاصاااله در ارتقاااا

میگذارد و هزينههای هن فتی که شاهرداری بابات رفاع

زيرساختهای شهری) میتواند در میان مدت باه عناوان

اين آثار ،از طرق مختلاف پرداخات خواهاد کارد ،بسایار

درآمدی پايدار تلقی شود ،اما بر اسااس تعااريف متاداول

ناچیز است (سرخیلی ،رفیعیان.)2977 ،

پايداری درآمد ،در اين پشوهش از اين درآماد باه عناوان
درآمد ناپايدار ياد میشود.

نتیجهای کاه از بررسای مناابع درآمادی شاهرداری
تهاااران در دوره  20ساااال ( 2970تاااا  )2973گرفتاااه

همانطور که آمار و ارقا و نمودارها نشاان مایدهناد

م ایشااود ،چنااین اساات کااه بخااش عماادهای از درآمااد

بااه اسااتهنای سااال  ،2978باایش از  %67از درآماادهای

شهرداری در همه سالهای مورد بررسی از بخش عوارض

شهرداری تهران کاد  90درآمادی ياا هماان عاوارض بار

ساختمانی گرفته شده اسات کاه مقادار آن در بعضای از

ساختمانها و اراضی تشاكی دادهاناد .البتاه در بعضای از

سالها تا  30درصد از ک درآمد شهرداری بوده است .در

سالها مانند ساال  ،2970نزدياک باه  30درصاد درآماد

بررسی ،زيرمجموعه های درآماد شاهرداری ،ايان نتیجاه

شهرداری از اين بخش تأمین شده است .حتای کسار رقام

حاص شد که بیشترين سهم را در کد درآمادی عاوارض

عااوارض نوسااازی نیااز کااه در اياان کااد قاارار دارد و جاازء

بر ساختمانها و اراضی ،تخلفاات سااختمانی و باه وياشه

درآمدهای بسیار مطلو و پايادار محساو مایشاود ،باا

فروش تراکم و تغییر کااربری داشاته اساتا باه عباارتی

توجه به سهم ناچیز  %4آن در ک عوارض بر ساختمانهاا

بخش اعظم درآمد شهرداری تهاران مربوطاه باه فاروش

و اراضی نیز ،تغییر قاب تاوجهی در وابسات ی درآمادهای

قااانون و عااد توجااه بااه طاارحهااای جااامع -تفصاایلی و

شهرداری تهران به اين گروه درآمدی ايجااد نمایکناد .در

طرحهای ساختاری -راهبردی تهیه شده برای ايان شاهر

اين بین اگر درآمدهای اتفاقی نظیر درآمد حاص از اجرای

بوده است .اين منبع درآمدی ممكن است مشكالت شهر

ماده  200و ساير جرايم ساختوساز را به ارقا فوق اضاافه

را از نظر کمبود منابع مالی تا اندازه زيادی جباران کناد،

کنیم ،سهم درآمدهای مرتبط با سااختوسااز از ايان نیاز

اما در بلندمادت اثارات کالبادی ،اجتمااعی ،اقتصاادی و

بیشتر میشود.

محیطی زيادی بر فضاای شاهری و شاهروندان دارد ،باه

رويكردهای جاری برخورد با تخلفات سااختمانی ،در

همین علت جزء منابع درآمدی ناپايدار به شمار مایرود.

ماده  200و  33قانون شهرداریها تبیین شده اسات کاه

هر چند تالشهای زياادی بارای جااي زين کاردن سااير

بر طبق آن اخذ جريمه تخلفات ساختمانی و اجازه بقاای

منابع مالی پايدار مانند مالیات محلی يا ساير مالیاتهايی

تخلف ،يكی از روشهاای متاداول در برخاورد باا تخلاف

که از شاهروندان گرفتاه مایشاود ،باا درآماد حاصا از

ساختمانی است .عالوه بر اين ،کمیسایون هاای توافقاات

تخلفات ساختمانی انجا شده است ،اما هناوز هام ساهم

شهرداری مناطق شهر تهاران ،باه تغییار غیرقاانونی آراء

منابع درآمدی پايدار در مجمو درآمدهای شاهر تهاران

صادره کمیسیون ماده  200شهرداری تهاران باه عناوان

ناچیز است .يكای از مناابع درآمادی پاياداری کاه اکهار
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نشان میدهد .همانطور که پیشتر بیاان شاد ،وضاعیت

مرجع رسیدگی باه تخلفاات سااختمانی باوده و درآماد
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شهرهای جهان امروزه از آن برای کسب درآمد شهرداری
استفاده میکنناد ،مالیاات محلای مایباشاد ولای چاون

 -2پاياه مالیااتی آن باياد باه وسایله دولات محلاای
تعیین شود،

جاي اه آن در نظا مالی کشور ،به طاور کلای و در نظاا

 -1نرخ آن بايد توسط دولت محلی تعیین شود،

مالی شهرها ،به طور خاش هنوز شناخته نشده است ،نیاز

 -9جمعآوری آن باياد توساط دولات محلای انجاا

باه بحااثهاای فااراوان در ايان مااورد دارد کاه در ادامااه

شود،
يابد.

بتوان با شناخت متغیرهای مؤثر بر آن برنامه مدونی برای

مالیات محلی دارای ويشگیهای زير است:

کاربردی کردن اين شیوه درآمدی به دست داد.

 پايه مالیاتی 1بايد غیرقاب جابجايی باشد به نحوی

در بیشتر کشورهای توسعهيافته ،مالیاتهاای محلای

که دولت محلی بادون از دسات دادن نسابت قابا

بیشترين سهم را در سبد درآمدی شهرداریهاا باه خاود

توجهی از پاياه مالیااتی ،بتواناد نارخهاای متفااوتی

اختصاش داده اند .مالیات محلی و بهای خدمات از مارد

تعیین کند.

و کساابهای کااه در داخاا قلماارو حكوماات محلاای يااا

 درآمد حاص از مالیات بايد برای تاأمین نیازهاای

شهرداری زندگی میکنند ،گرفته میشود که ايان مناابع

محلی کافی باشدا بنابراين بايد همزماان باا افازايش

درآمدی در داخ قلمرو حكومت محلی جابهجا میشوند

هزينهها در طول زمان ،میازان مالیاات نیاز افازايش

) .(Aluko, 2005مالی ااتهااای محلاای ،مالیاااتهااايی

پیدا کند و نسبتاً باثبات و قاب پیشبینی باشد.

هستند که مقامات محلی نرخ پايه آن را مشخص نماوده

 مالیات بايد به نحوی باشد که به سادگی قاب

و درآمد حاص از آن را به هد هاای وياشه خااش خاود

صدور به بخشهای غیرمسكونی نباشد.

تخصیص میدهند .اين مالیاتها همیشه از سوی مقامات

 پايه مالیاتی بايد قاب مشاهده باشد تا پاسخ ويی

محلی گردآوری نمیشود ،اما شاهرداریهاا باه دلیا در

را به خوبی انجا دهد.

اختیار داشتن اطالعاات ممیازی اماالک ،بهتار از دولات

 پرداختکننده مالیات بايد منصفانه بودن مالیات

مرکزی میتوانند مالیات امالک را گردآوری کنناد و ايان

را مشاهده و درک کند.

کار با صرفه اقتصادی همراه است .مالیاتهايی را که نارخ

 مديريت و اجرای اين نو مالیات بايد آسان باشد.

مالیااات و پايااه آن را دولاات مرکاازی تعیااین م ایکنااد،

در سط جهان ،مالیات ها ی محلی هم از نظر ناو

نمیتوان مالیات محلی تلقی کرد .در اين گوناه ماوارد در

و هاام از نظاار میاازان اهمیاات متفاااوت ماایباشااند

واقااع ،اياان دولاات مرکاازی اساات کااه سااهم معیناای از

) .(Kitchen, Slack, 2002يكاای از نكااات مهاام در

مالی ااتهااای ملاای را بااه دولااتهااای محلاای اختصاااش

خصوش مالیاتهای محلی اين اسات کاه حكوماتهاای

میدهند و ايان گوناه درآمادها را مایتاوان درآمادهای

محلی بايد توانايی وضع يا حداق تعیین ضرايب مالیااتی

اختصاش يافته نامیاد .تعرياف جاامعی کاه ماورد قباول

را داشته باشند .تجربیات بینالمللی نشان داده است کاه

هم ان باشد وجود ندارد اما به عقیده بنتیاک)2383( 2

پاسخ وترين و شفا ترين حكوماتهاای محلای آنهاايی

و اولاوو ( )2374چهاار معیاار بارای تشاخیص مالیاات

هسااتند کااه قاادرت افاازايش درآماادهای خااود و تعیااین

محلی وجود دارد:

ضرايب مالیاتی را دارند ) .(Bird, 2001عاالوه بار ايان،

1- Bentick

2- Tax Base
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پشوهش ابعاد ،اصول ،ويشگیها و متغیرهای اصلی کاه بار
آن تأثیر میگذارند مورد بحث و تفحص قرار میگیرد تاا

 -4درآمد و عايدات آن بايد به دولت محلای اختصااش
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اختیار وضع مالیات به حكومت محلی امكان پایشبینای

منطقهای به کار میرود نه در سط محلی ،در عین حال

آينااده و همچنااین انعطااا در پاسااخ ويی بااه شاارايط

دولت مرکزی سقف تغییر نرخ مالیات را توساط مقاماات

مختلف را میدهد.

منطقهای محدود ساخته است.

مقاله خود  8اص برای مالیات محلی برشمرده است که

که مقامات محلی نبايد در سیاستهايی که باه تغییارات

عبارتند از:

مهم که به توزيع مجدد ثروت و درآمد میانجامد دخالات

 پاسخ ويی يا جوا گويی محلی،

کنند ،سازگاری دارد.

 ارتباط مالیات -سود،

عقیده بر اين است که نبايد يک نو مالیات برای

 غیرپیچیدگی و انحرا ،

تأمین منابع مالی برای شاهردار یهاا اساتفاده شاود

 برابری منطقهای و کارايی بلندمدت،

بلكه بايد ترکیبی از مال یات ها در سط محلای وضاع

 قاب اطمینان بودن (پايايی) و ثبات پايه مالیاتی،

شود .به عنوان مهال مالیات بر درآمد ياا مالیاات بار

 مالیات مشترک و

فااروش باارای تااأمین خاادمات مااورد نیاااز باارای

 سادگی مديريتی يا سازمانی.

مسافرت کنندگان و بازديدکننادگان از شاهرها بهتار

مالیات های محلی هم سط خدمات عمومی شاهرها

خواهد بود ) .(Kitchen, Slack, 2002به عقیده بِرد و

و هم اينكه چه کسی بايد بهای اين خادمات را پرداخات

توماااس ،)2338( 1از نظاار اقتصااادی ،مالی ااتهااايی کااه

کند ،را تعیین میکنند .عاالوه بار ايان ،موضاو مالیاات

میتوان آنها را جزء مالیاات هاای محلای باه شامار آورد

محلی يک مسأله اقتصادی نیز هست .از ديادگاه کاارايی

عبارتند از :مالیات بر امالک ،مالیات بر مصر  ،مالیات بار

اقتصادی مالیات محلی ممكان اسات پیامادهای زياادی

درآمد ،مالیات بر فروش و مالیات بر کسب و پیشه.

داشااته باشااد از جملااه تخصاایص منااابع در شااهر میااان
فعالیااتهااای مالیاااتی و غیرمالیاااتی و همچنااین باارای
موقعیت فعالیتهای اختصاصی در جامعه.
دولتهای محلی ممكن است درآمد حاص از مالیات
محلی را از روشهای مختلفای باه شارح زيار باه دسات
آورند:
 خودشان مالیاتبندی کنند
 مالیات اضافی از درآمد به دست آمده توسط ساير
سطوح دولت به دست آورند
 سهم ثابتی از مالیاتهای جمعآوری شده توسط
دولت مرکزی را دريافت کنند.
در برخای از کشااورهای اروپااايی غربای بااه ويااشه در
کشورهای اسكاندويناوی يک نو مالیات محلی بر درآماد
اخذ میشود اما اين مالیات برای تاأمین ماالی در ساط
1- Sphan

2- Bird and Thomas
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اسفان )2335( 2محقق دانش اه فرانكفورت آلمان در

اين روش با اص فدرالیسم مالی که بیان ر آن اسات
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روابط دولت و
شهرداري

سیستم حکومتی
کشور

متغیرهاي کالن مؤثر بر مدیریت
سیستم مالیات محلی

ساخت و
سازهاي شهري

نمودار  -1متغیرها و فاکتورهاي کالن مؤثر بر مالیات محلی
منبع( :مطالعات نگارندگان)

متغیرهاي کاالن ماؤثر بار مالیاات محلای
(نمودار ) 1
 -2سیستم حكومتی :سیستم حكومتی هر کشور ياا

حكومت محلی ،بر واگذاری اختیارات و وظايف بیشتر باه
حكومتهای محلی همراه با منابع درآمادی تأکیاد شاده
است.

هر منطقه جغرافیايی ،تعیینکننده توزيع انوا مالیاتهاا

 -1متغیرهای کالن اقتصادی :در زمینه تأثیرگاذاری

بااین سااطوح مختلااف دولاات اساات .بااه عبااارتی در

متغیرهای کاالن اقتصاادی بار سیساتم مالیاات محلای

سیستمهای حكومتی مختلف ،به سطوح مختلاف دولات،

میتوان به متغیرهايی مانند سیاستهاای پاولی و ماالی،

نقاشهاا ،وظاايف ،کارکردهاا ،اعتباارات ،اختیاارات و در

نرخ تور  ،نرخ ارز ،تولید ناخالص داخلی ،بخاش مساكن،

نهايت ،منابع ماالی مختلفای واگاذار مایشاود .سیساتم

تکمحصولی يا غیر تکمحصولی باودن اقتصااد کشاور و

حكومتی فدرال از اين جهت که قدرت و اختیارات را باه

غیااره اشاااره کاارد .بااه عنااوان نمونااه در کشااورهای

صااورت عادخنااه و شهروندپسااند بااین سااطوح مختلااف

تکمحصولی مانناد کشاورهای نفات خیاز ،از آنجاا کاه

حكومت تقسیم کرده اسات ،سیساتمی پسانديده اسات.

سیستم اقتصادی کشور وابست ی زيادی باه آن محصاول

تحقیق بر روی شهرهای آمريكا ،ايان نتاايج را نشاان داد

مهالً نفت دارد ،به ساير بخاشهاای درآمادی و از جملاه

که مالیات يكی از فاکتورهای مهمی اسات کاه دولاتهاا

سیستم مالیاتی توجه کمی شده است و همین زمیناه را

بايد آن را به درستی بین سطوح مختلف حكومت تقسیم

برای نابسامانی سیستم مالیاتی در سط ملی ،منطقاهای

کنند .منظور از واگذاری مالیات به سطوح پايینتر مانناد

و محلی آماده کرده است .در حقیقات زماانی کاه منباع

حكومت محلی ،اين است که دولت مرکزی بايد قادرت و

درآمد کشور ،منبعی به غیر از مالیاات از مارد باشاد ياا

اختیار تا و تما در زمینه جمعآوری مالیات ،تعیین نرخ

سهم مالیاتها در سبد درآمدی کشور ناچیز باشد ،دولت

مالیات ،کنترل و نظارت بر سیاستهای مالیااتی و سااير

توجه زيادی به اين بخش اقتصادی نكرده و همین باعاث

ابعاد آن به سطوح مربوطه ،واگذار کند يكی از مهمتارين

میشود مشكالتی در ساير بخشهای مالیااتی و از جملاه

مشكالت در اين زمیناه ،ايان اسات کاه نقاشآفرينای و

مالیات محلی به وجود آيد .عالوه بار ايانهاا ،شافافیت و

کارکردهای حكومت محلی تابع صالحديد دولت مرکازی

پاسخ ويی در سیاستهای مالی دولت وجود ندارد .بدين

است که قبض و بسط قدرت حكومت محلی را در اختیار

معنی که طبقهبندی فعالیتهاای دولات و هزيناههاا باه

خود دارد (قالیبا )2978 ،ا بنابراين در نظريههای جديد

نحوی نیست که تصوير روشانی از برناماههاای دولات و
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متغیرهاي
کالن اقتصادي

شهروندان
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اجرای بودجه ضعیف است و به هماین دلیا  ،در هن اا

استقالل مالی دولتهای محلی از طريق مالیات بر امالک

خرد ،عدول از اهدا دولت توسط دست اههاای اجرايای

مقاادور ماایباشااد .در میااان منااابع درآماادی مالیاااتی

به سهولت امكاانپاذير اسات (هاادی زناوز .)2977 ،در

شهرداریها در کشور هندوستان ،قویتارين ابازار ماالی،

زمینه تأثیرگذاری متغیرهای کالن بر سیستم مالیاتی باه

مالیات بر امالک و مستغالت است کاه بار اسااس ارزش

طور کلی و سیستم مالیات محلی به طور خاش همچنین

اجاره ای زمین و ساختمان در هر شهر مورد محاسبه قرار

میتوان از تأثیر زياد نرخ تاور  ،نارخ ارز ،وضاعیت باازار

میگیرد .مالیات بر امالک قديمیترين و راياجتارين ناو

مسكن ،سیاستهای پولی و مالی کشور نیز ياد کرد.

مالیااات و تااأمینکننااده درآمااد ب ارای دولاات بااه ويااشه

 -9ساختوسازهای شهری :يكی دي ر از متغیرهاای

دولتهای محلی میباشد و همچناین باه عناوان ابازاری

اساسی مؤثر بر مالیاتهای محلی ساختوسازهای شهری

برای هدايت برنامهريازی کااربری اراضای و آماادهساازی

است .ساختوسازها و فعالیتهای ساختمانی هام از نظار

زمین میباشد ) .(Aluko, 2005اين در حالی است کاه

حجم ساختوسازها و هم از نظر نو کاربری تأثیر زيادی

هناااوز در بسااایاری از کشاااورها مالیاااات بااار اماااالک،

بر مالیاتهای محلی دارند .اين عام از ايان بابات اسات

کوچکترين منبع درآمد شهرداریها به شمار میرود .باه

که مالیات بار اماالک و مساتغالت يكای از مهمتارين و

عنوان مهال ،در کشاورهای در حاال توساعه مالیاات بار

اصلیترين مالیاتهای محلی در همه کشورهای جهان به

امالک تنها  0/4درصد از ک تولید ناخالص ملی ()GNP

شمار میرود .ماتور معتقد است که دولتهای محلی بايد

و  1درصد از کا درآمادهای مالیااتی را در دهاه 2330

بیشترين تمرکز و توجه خود را در امر مالیات بار مالیاات

تشكی میداده است .در اغلب کشاورها ،دولات مرکازی

بر امالک معطو کنند .به نظر وی مالیاات بار اماالک و

مالیات بر مستغالت و امالک را دريافت میکند و تما ياا

مسااتغالت شااهری چناادين مزياات نساابت بااه ساااير

بخشی از آن را به دولت محلای انتقاال مایدهاد .دولات

مالیاتهاای محلای دارد ) .(Mathur, 2004مالیاات بار

مرکزی ممكن است به دولتهاای محلای ايان اختیاار را

امالک تنها مالیاتی است کاه در هماه کشاورها باه طاور

واگذار کند که نرخ مالیات را تعیین کرده و تصمیم ب یرد

کاماا بااه بخااش محلاای يااا حكومااتهااای محلاای و

کدا امالک مشمول مالیات مایشاوند و غیارها بناابراين

شهرداریها واگذار میشود .کشورهای در حال توسعه در

چنانكه مشاهده میشود دستورالعم شفا و روشنی در

آمريكای مرکزی ،ختین ،آسیا و آفريقا بخش اعظم درآمد

زمینه اينكه کدا بخش از مالیات بار اماالک متعلاق باه

محلیشان را از مالیات بر اماالک و مالیاات بار کاخهاا و

دولت مرکزی و کدا بخش متعلق به دولت محلی اسات،

خدمات به دست میآورند .باه عقیاده ماسا ريو ،تئاوری

وجود ندارد .با ن اهی به ارقا جهانی مشاهده میشود که

فدرالیسم مالی نقش فاينانس عمومی بر اختصاش مناابع

در کشورهايی که شهرداری يا مقامات محلی آنهاا امكاان

به حكومت های محلی را مورد توجاه قارار مایدهادا در

اخذ مالیات بر مستغالت را دارند ،دولت حدود  26درصد

حالی که نقشهای رشد اقتصادی و بازتوزيع درآمد را در

به حكومتهای محلی و شهرداریها کمک میکند اما در

سط فدرال حفظ میکند .بدين منظور تنهاا پاياههاای

مواردی که اخذ مالیات بر مستغالت با حكومات مرکازی

مالی بی حرکت و ثابت مانند مالیات بر امالک باه بخاش

است بین  80تا  70درصد درآمد شاهرداریهاا از طار

محلاای يااا شااهرداریهااا اختصاااش داده م ایشااود .اياان

دولت مرکزی تأمین می شاودا باه عباارت دي ار ،رابطاه

پايههای مالیااتی در تعرياف ،کشاش و ارتجاا کمتاری

مستقیمی بین مالیات بر مستغالت و دريافتهای دولتای

نسبت به رشد اقتصادی داشته و بنابراين میزان گسترش

وجود دارد.
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اولويتهای آن ارائه دهد .در اين حاال نظاارت ماالی بار

آنها محدود شده اسات .الوکاو معتقاد اسات بهتارين راه

مديريت اقتصاد شهري با تأكيد بر ماليات محلي و  /...سعيد زنگنه شهركي ،سيد علي حسيني ــــــــــــــــــــــــــــــــــ193

محلای :عاد تمايا شاهروندان بااه پرداخات عااوارض و

در مفهو شهروندی تعام میان دو عنصر سازنده جامعاه

مالیاااتهااا از عواماا اساساای در فقاادان شااك گیااری

يعنی مرد و نهادهای ماديريت جامعاه نهفتاه اسات .در

درآمدهای پايدار است .اما از آنجاايی کاه پرداخات و ياا

واقع ،در مفهو شهروندی چاارچو ارتبااطی و تعااملی

عد پرداخت عوارض يک رفتار و ياک کانش اجتمااعی

میان بازي ران اصلی جامعه يعنی شهروندان و حكومتها

بااوده و متااأثر از عواما و شاارايط اجتمااعی و فرهن اای

در سطوح مختلف تعیین شده است.

میباشد ،متأسفانه با وجود انجا تالشها و کوشاشهاای

بنابراين موضو تماي و يا عد تمايا باه پرداخات

فراوان از سوی برنامهريزان و سیاستگذاران در ماديريت

عوارض و التازا باه آن دو بعاد مهام داردا يكای قادرت

شهری تماي واقعای در پرداخات ايان عاوارض و وجاوه

مقامات محلی و دي اری اعتمااد شاهروندان باه مقاماات

قانونی از سوی شهروندان ديده نمیشود و در مواردی هم

است .بیشتر مقامات محلای تمايا دارناد کاه پرداخات

که اين وجوه پرداخت مایشاود ،عمادتاً از سار اجباار و

عوارض به عنوان يک هنجار درونی عم نمايد .در واقاع،

بی میلی است .شايد از جملاه عواما آن ،فقادان رواباط

آنها دوست دارند با يک می درونای ايان عما صاورت

مبتنی بر اعتماد میاان جامعاه شاهری ،سیاسات ذاران و

ب یرد و يا اينكه دوست دارند تحت فشار ساير هنجارها و

مديران شهری ،عد اطال رساانی صاحی و آماوزش در

ارزشهای اجتماعی قرار گیارد .در تحقیقای در اساترالیا

زمینه کاربرد عوارض در بهبود خادماترساانی شاهری و

مشخص شد که ارزيابی ذهنی از آگاهیها و دانش نسبت

ارتقا سط کیفی محیط شهری و کیفیت زندگی ،میازان

به مقررات مالیاتی و نیز عاوارض باه طاور معنااداری باا

توان پرداخت گروههای اجتماعی و طارز تلقای و ن ارش

ارزش های مرتبط با مالیات و گرايش به پرداخت مالیاات

شهروندان از شهرداری و عملكارد آن از عواما و دخيا

و هااد هااای رفتاااری ماارتبط اساات .بااا وجااود اياان،

مؤثر در عد رغبت شهروندان به پرداخت میتواند باشاد

شهروندانی کاه نفاوذ بیشاتر در فرايناد شاك گیاری و

(غرا  .)2977 ،پرداخت عوارض از وظايف هر شهروندی

هزينهکرد بودجه ساازمان هاا ی محلای داشاته باشاند،

است .دولتهاا چناین انتظاار دارناد کاه شاهروندان باه

بیشتر ساعی مایکنناد کاه اطالعاات در زمیناه نظاا

وظايف خود از جمله پرداخت مالیاتهاا و عاوارض عما

مالیاااتی و عوارضاای و نتااايج مهاام آن را کسااب کننااد

نمايند .البته بیان اين جمله دخلت بر وجود يک رويكارد

) .(Frey, 2003باااه عناااوان مهاااال در ساااوئیس در

مهم دارد که در آن پرداخت عوارض درون مجموعهای از

بخشهايی که مرد در سیاستهای بودجه تأثیرگذارناد،

وظايف شهروندان در برابر دولتها و حكومتهای محلای

بیشتر راغب باه پرداخات مالیاات و عاوارض هساتند تاا

قرار میگیرد .از سويی دي ار در کناار تكاالیف و وظاايف

آنهايی که هیچ مشارکتی ندارندا به هر حاال شاهروندان

شهروندی ،حقوق شهروندی طرح میشاودا حقاوقی کاه

مطلع بیشتر تماي به پرداخت عوارض و مالیات دارند.

دولت ملی و يا دولت محلی در برابار آن مسائول اجارای

 -5روابااط دولاات و شااهرداری :دولاات بخشاای از

وظايف و تكالیف خاود مایباشاندا بناابراين هار ياک از

درآمدهايی را که منشأ محلی دارد وصول میکندا بناابراين

شهروندان اگر چه دارای تكالیفی در برابر دولتهای ملای

بايد سهمی از اين درآمادها را باه نهااد محلای اختصااش

و محلی هستند اما به نوبه خود هر يک نیز دارای حقوقی

دهد .در کشور ما مالیاات بار اماالک و مالیاات بار درآماد

هستند که دولتهای ملی و يا محلی در برابر آن مسئول

مشاغ  ،که محلیترين نو مالیاتها محسو میشاود ،از

میباشندا بنابراين مفهو شهروندی اشاره به مجموعاهای

سوی دولت وصول و صد درصد آن به عنوان درآمد دولات

از حقوق و تكالیفی دارد که رابطه میان افراد را با دولت و

منظور میشود .دولت عموماً خدمات اضاافی را باه شاهرها
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حكومت در سط ملی و محلی مشخص میکندا بنابراين
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از هزينههای زيرساختی توساعه شاهری ناشای از اساتقرار

حكومااتهااای محلاای يااا شااهرداریهااا بااه عنااوان

دواير دولتی در سط شهرها است .تأمین اين هزيناههاا از

سازمانهای سط عملیاتی ماديريت در بخاش عماومی،

طريق شهروندان مطابق عدالت نیست .برخی از خادمات و

نیازه ويشهای به منابع ماالی دارناد .ماوارد ذکار شاده در

پروژههای شهری عالوه بار کاارکرد محلای دارای کاارکرد

خصوش پايدار بودن منابع درآمدی برای ساازمانهاا ،در

ملی ،منطقهای و حتای جهاانی هساتند .دولات در قالاب

خصوش حكومتهای محلی و شهرداریها به چند دلیا

بودجههای سنواتی برای پیشابرد سیاساتهاای عماومی،

از اهمیت مضاعفی برخوردارند .نخست آنكه شهرداریهاا

تكالیفی را بر عهده شهرداریها قرار میدهد که قاعدتاً بايد

به عنوان سازمانهاای خادماتی ،بارای برناماهريازی باه

نسبت به جبران هزينههای مالی انجا اين وظايف تكلیفای

برآورد دقیقی از میزان و زمان تحقق درآمدها نیازمندناد.

توسط شهرداریها ،مسئولیتپذير باشد.

دو  ،شهرداریها به عنوان نهاد مسئول توسعه کالبادی و

«اص همتايی 2تأمین مالی محلی» تأکیاد مایکناد

اجتماااعی شااهرها ،باارای تعريااف و اجاارای طاارحهااای

که بايد ظرفیت مالی دولتهای محلی باا مسائولیتهاا و

توسعهای و عمرانی خود نیاز به جذ درآمد قاب توجهی

وظايف واگذار شده باه آنهاا همخاوانی داشاته باشاد .در

دارند .از ساوی دي ار ،ايجااد مناابع درآمادی مناساب و

چنین حالتی هزينههاای اجرايای باه وسایله درآمادهای

مكفی میتواند باه عناوان يكای از رويكردهاای مهام در

شهرداری تأمین مایشاود و هزيناههاای سارمايهای باه

توانمندسازی حكومتهای محلی و آمادهسازی آنها بارای

وساایله نقاا و انتقاااخت دولتاای ،کمااکهااای مااالی و

پذيرفتن مسائولیتهاای مشاخص شاده در برناماههاای

کمک های خارجی .باه معتقد است از ديدگاه تااريخی،

توسعه مورد توجه قرار گیرد .اگر چاه شاهرهای بازر

و

قرضگارفتن دولاتهاای محلای پدياده جاالبی نیسات،

مناطق شهری امروزه محرکهای اصلی شكوفايی اقتصااد

همانطور که نظريه سنتی تأمین مالی سارمايهای اذعاان

کشور هستند ،اما اين شهرها باا مشاكالت ماالی مواجاه

کرده است که استقراض دولتهای محلای غیرمسائوخنه،

بوده و ناپايداری مالی بسیاری از شهرها را تهديد میکندا

ناپايدار ،بیدوا است ) .(Bahl, 1981با اين وجود ،ايان

به عبارتی ،هر چند نقاشهاا ،مسائولیتهاا و کارکردهاا

نظريه رايج ،با روناد اخیار شهرنشاینی و فشاار مضااعف

شهرها افزايش يافته است اما مناابع ماالی تغییار زياادی

جهانیشدن بر روی رشد شهرها به چالش کشایده شاده

نكرده است .بررسی منابع درآمادی شاهرداری تهاران در

اساات ) .(Venkatachalam, 2007در عااین حااال،

يک دوره ده ساله نشان داد که بخش عمادهای از مناابع

راهبردهای تمرکززدايای سیاسای مسائولیت تقاضااهای

درآماادی شااهرداری در همااه سااالهااا از منااابع ناپاياادار

روزافزون برای خدمات شهری را به حكومتهای شاهری

درآمدی مانند تخلفات ساختمانی به دست آمده است که

يا شهرداریها واگذار کرده است ).(Vera, Kim, 2003

هر چند برنامهريزیهايی برای کااهش ساهم ايان منباع

اما با وجود عاد تمايا سیاسای باه انتقاال قادرت باه

انجا شده اسات ،اماا هناوز کمتار از  20درصاد درآماد

قلمروهای محلی ،اخیراً قلمروهای مالی زيادی به تادريج

شهرداری جزء منابع پايدار درآمدی محساو مایشاود.

به بخشهای محلی واگذار شده است ) .(Bird, 2001به

يكی از پايادارترين مناابع درآمادی شاناختهشاده بارای

عبارتی دي ر ،راهبردهای تمرکززدايی سیاسای تاا ساط

حكومااتهااای محلاای يااا شااهرداریهااا ،مالیااات محلاای

دولتهای شهری هم آمده است.

میباشد .هر چند سهم مالیاتهای محلی در تأمین منابع

1- The Matching Principle

مااالی باارای شااهرداریهااا بسااته بااه عواما مختلااف در
کشورهای مختلف از  90تا  70درصد متفاوت اسات ،اماا
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برای استقرار دست اههای دولتی تحمی میکناد .بسایاری

 -9نتیجهگیري و پیشنهادات

مديريت اقتصاد شهري با تأكيد بر ماليات محلي و  /...سعيد زنگنه شهركي ،سيد علي حسيني ــــــــــــــــــــــــــــــــــ191

برنامهريزان و پشوهش ران حوزه اقتصااد شاهری باه ايان

بالتبع کسب درآمدهای پايدار 2برای شاهرداریهاا نقاش

نتیجه رسیدهاناد کاه در میاان مناابع مختلاف درآمادی

مهمی ايفا میکندا بنابراين با بررسی بنیادی و کااربردی

شهرداریها (اعم از بهای خدمات و کاخها ،مالیات محلی،

در زمینه متغیرهای مؤثر بر مالیاتهای محلای مایتاوان

وا و استقراض ،کمکهای دولتی ،سارمايهگاذاری و ،)...

برنامهريزی مناسبی در زمینه افزايش سهم مالیاات هاای

درآمدهايی که از بخش مالیات محلی به دسات مایآياد

محلی ،در منابع درآمدی شهرداریها ،انجا داد.

بهترين و پايدارترين منبع مالی میباشد .به هماین علات
شهرداریهای اکهر کشورهای دنیا به برنامههای دقیاق و

 -1منابع

مهندسی شده در پی آن هستند تا سهم شاهرداریهاا را

امامی ،امیرعباسا آب ون ،الها  .)2975( .بررسی تطبیقی

از اين منبع مالی بیشتر و بیشتر کنند .برای افزايش سهم

وضاااعیت درآمااادها و مالیاااه شاااهرداریهاااا در

اين منبع درآمدی ،ابتدا بايد متغیرهای اصلی کاه بار آن

شهرداریهای منتخب دنیا ،پنجمین هماايش مالیاه

تأثیر دارناد ،ماورد بررسای و شناساايی قارار گیارد .کاه

شهرداری ،مشكالت و راهكارها ،تهران.

مهمترين متغیرهای که در اين پشوهش بر آنها تأکید شد

ساارخیلی ،النااازا رفیعیااان ،مجتباای .)2977( .آساایب

عبارتند از سیستم حكومتی و سیساتم ماديريت شاهری

شناسی درآمدهای حاص از تخلفاات سااختمانی در

که بر روابط مالی باین دولات و شاهرداریهاا تأثیرگاذار

شهرداری تهران ،مجموعه مقاخت ساومین هماايش

است و همچنین از طريق تفويض قدرت و اختیار بیشاتر

مالیه شهرداری ،مشكالت و راهكارها.

در مورد تعیین نرخ و جمعآوری مالیات محلی مایتواناد

سعیدنیا ،احمد .)2979( .شهرسازی ،کتا سبز راهنمای

تأثیر زيادی بر اين منباع درآمادی شاهرداریهاا داشاته

شاااهرداری ،د اول ،تهاااران :انتشاااارات ساااازمان

باشااد .دومااین متغیاار مااؤثر باار مالیااات محلاای نقااش

شهرداریها و دهیاریهای کشور.

شهروندان و آگاهسازی و فرهن سازی در زمینه پرداخت

شاارزهای ،غالمعلاای .)2978( .اصااالح و تااأمین منااابع

مالیااات محلاای اسااتا چاارا کااه طاارز تلقاای و ن اارش

درآمدی شهرداریهای کشور .سازمان شهرداریهای

شهروندان از شهرداری و عملكارد آن از عواما و دخيا

کشور :پشوهشكده پولی و بانكی.

مؤثر در رغبت ياا عاد رغبات شاهروندان باه پرداخات

صالحی ،اسماعی  .)2973( .سند چشمانداز بیست سااله

میباشد .متغیر بعدی ساختوسازهای شهری است از اين

کشورا اهدا کمی و شاخصهاای ماديريت شاهری

نظر که بخش عمده مالیات محلی از مالیات بار اماالک و

در تأمین منابع مالی در افق  ،2404مجموعه مقاخت

مستغالت به دست میآياد .متغیرهاای کاالن اقتصاادی

سااومین همااايش مالیااه شااهرداری ،مشااكالت و

ماننااد ناارخ تااور  ،ناارخ ارز ،وضااعیت بااازار مسااكن،

راهكارها .تهران :شهرداری تهران.

سیاستهای پولی و مالی کشور که بر نرخ و پايه مالیاات

غرا  ،ناصارالدين .)2977( .بررسای عواما اجتمااعی و

عااوارض شااهرداری م ایتوانااد تأثیرگااذار باشااد ،هاام از

فرهن ی مؤثر بر عد تماي شاهروندان باه پرداخات

متغیرهای اساسی مؤثر بر مالیاتهای محلای ياا عاوارض

عااوارض .مجموعااه مقاااخت دومااین همااايش مالیااه

شهرداری مایباشاند .در نهايات ،عاما رابطاه دولات و

شهرداری -مشكالت و راهكارهاا .تهاران :شاهرداری

شهرداری به ويشه در زمینه مالیاتهای مشترک و رواباط

تهران.
1- Sustainable Incomes
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بااه طااور کلاای تقريب ااً همااه مااديران ،سیاسااتگااذاران،

مالی دي ری که بین آنها وجود دارد در مالیاات محلای و
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