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 کدینگ درآمدی بودجه_شهرداری ها 9911سرفصلهای کدینگ  بودجه 

 درآمد ها 100000

 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 110000

 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 120000

 بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 130000

 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 140000

 کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 150000

 اعانات کمک های اهدایی و دارایی ها 160000

    

    

 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 110000

 عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده 110100

 عوارض بر کاال و خدمات 110101

 عوارض آالیندگی 110102

 متمرکز)فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری(عوارض  110103

 عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه 110104

 عوارض بلیط )حمل ونقل هوایی، زمینی،دریایی( 110105

 عوارض متمرکز)دوازده در هزار گمرکی( 110106

 درآمدهای ناشی از  توسعه شهر 110200

 ی در حد تراکم )مسکونی(عوارض بر پروانه های ساختمان 110201

 عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم ) غیر مسکونی( 110202

 عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم )مسکونی( 110203
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 عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم )غیرمسکونی( 110204

 عوارض بر بالکن و پیش آمدگی 110205

 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری 110206

 عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه 110207

 عوارض قطع اشجار 110208

 عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای امالک فاقد مستحدثات 110209

 عوارض بر تمدید پروانه ساختمانی 110210

 وصولی در حریم شهرها  عوارض و درآمدهای 110211

 عوارض آتش نشانی ٪5  110212

 عوارض تفکیک اراضی و ساختمان 110213

 سایر 110290

 درآمدهای ناشی از حمل و نقل 110300

 بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی  110301

 عوارض موتورسیکلت ها 110302

 ها و ناوگان حمل و نقل بارصدور پروانه شرکتبهای خدمات ناشی از  110303

 درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی 110304

 ها و ناوگان حمل و نقل مسافربهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت 110305

 رسیدگی به تخلفات رانندگی 55عوارض ناشی از اجرای ماده  110306

 رسیدگی به تخلفات رانندگی 32اجرای ماده عوارض ناشی از  110307

 عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی ) گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر( 110308

 عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه 110309

 (LEZعوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی ) 110310

 هزارنفر 555ون حمل و نقل ریلی شهرهای باالی قان 9عوارض ناشی از اجرای ماده  110311
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 سایر 110390

 درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر 110400

 عوارض نوسازی 110401

 عوارض سطح شهر 110402

 عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری 110403

 عوارض اسناد رسمی )حق الثبت( 110404

 احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهریعوارض صدور مجوز  110405

 عوارض بر مشاغل و پروانه های کسب، فروش و خدماتی 110406

 عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیراز تابلوهای معرفی 110407

 درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر 110408

 سایر 110490

    

 عوارض اختصاصی شهرداریدرآمدهای ناشی از  120000

 درآمدهای اختصاصی 120100

 درآمد هتل، مهمانسرا، پالژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری  120101

 درآمد پارک ها  120102

 درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات کارخانجات  شهرداری 120103

 درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانه آسفالت 120104

 درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصوالت  120105

 درآمد مراکز فرهنگی 120106

 بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی 120107

 درآمد غسالخانه و گورستان 120108

 بهای خدمات فضای سبز 120109
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 بهای خدمات مدیریت پسماند 120110

 تصاصی شهرداریدرآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اخ 120111

 درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری 120112

 سایر 120190

    

 بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 130000

 بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 130100

 بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری 130101

 کارشناسی نقشه هابهای خدمات  130102

 بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو 130103

 بهای خدمات فنی 130104

 بهای خدمات بازرگانی 130105

 بهای خدمات پیمانکاری 130106

 بهای خدمات آماده سازی 130107

 بهای خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان 130108

 پارکینگ )مطابق با قانون(بهای خدمات تامین  130109

 بهای خدمت اتباع بیگانه 130110

 بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی 130111

 سایر 130190

 درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری 130200

 درآمد سرویس های دربستی 130201

 درآمد ناشی از ارائه خدمات مینی بوس رانی و تاکسیرانی 130202

 درآمد حاصل از بازیافت زباله 130203
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 درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی 130204

 سایر 130290

    

 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 140000

 درآمد حاصل از اموال شهرداری 140100

 مال االجاره ساختمانها و تأسیسات شهرداری 140101

 مراکز تفریحی و رفاهیدرآمد حاصل از  140102

 درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت وسائل نقلیه 140103

 درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی  140104

 درآمد حاصل از پارکینگ 140105

 درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها 140106

 سایر 140190

 درآمد حاصل از وجوه شهرداری 140200

 درآمد حاصل از سرمایه گذاری 140201

 درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری 140202

 سایر 140290

    

 کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 150000

 یارانه ها و کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 150100

 کمک بالعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی 150101

 کمک دولت برای تامین ماشین آالت خدماتی و عمرانی 150102

 یارانه دولت 150103

 کمک های دولت برای پروژه مشخص 150104

 سایر 150190
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 اعانات ، کمکهای اهدایی و دارائی ها 160000

 اعانات و کمک های اهدائی  160100

 خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی 160101

 سایر اعانات و کمک از اشخاص حقوقی 160102

 کمک ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی 160103

 سایر 160190

 درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود 160200

 ضبط سپرده های مطالبه نشده 160201

 ضبط سپرده های معامالت شهرداری 160202

 قانون شهرداریها 555ماده  درآمد حاصل از اجرای 160203

 هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک  160204

 555جرائم کمیسیون ماده  160205

 درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه 160206

 تخلفات ساختمانی 160207

 جریمه حذف پارکینگ  160208

 مازاد درآمد بر هزینه سال قبل 160209

 سایر 160290

    

 قانون شهرداری 555ماده  210000

 قانون شهرداری 555ماده  4و  2درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره 210100

 فروش اموال غیر منقول 220000

 فروش اموال غیر منقول 220100

 فروش اموال منقول و اسقاط 230000
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 فروش اموال منقول و اسقاط 230100

 فروش سرقفلی 240000

 فروش سرقفلی 240100

 فروش حقوق انتفاعی 250000

 فروش حقوق انتفاعی 250100

 سایر 290000

 سایر 290100

    

 وام های دریافتی 310000

 وام دریافتی از وزارت کشور 310100

 تسهیالت دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری 310200

 تسهیالت خارجی  310300

 انواع اوراق و اسناد 320000

 اوراق مشارکت 320100

 انواع صکوک 320200

 سایر منابع 330000

 بازدریافت وام های اعطایی 330100

 سایر 330900
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