این گزینه می تواند جذابیت

مالیات بر امالک و مستغالت
اکثر فرمانداری های شهری مالیات بر امالک و مستعالت دریافت می کنند .در بسیاری از حوزه های قضایی بخشی
از مالیات بر امالک و مستغالت به حمل و نقل عمومی اختصاص داده می شود.

درآمد بالقوه
به صورت مجازی افزایش مالیات بر امالک و مستغالت به هر مقداری ممکن است  ،اما افزایش مالیات عمده از نظر
سیاسی دشوار است و خواسته های بسیاری در زمینه این درآمدهای مالیاتی وجود دارد.

قابلیت پیش بینی و پایداری
مالیات بر امالک و مستغالت نسبتا پایدار است.

عدالت افقی
تا زمانی که بهبود حمل و نقل عمومی باعث افزایش ارزش امالک در نزدیکی آن شود و یا صرفه جویی و منافع
دیگری برای ساکنان و مشاغل محدوده خود فراهم آورد(کاهش ازدحام ،صرفه جویی در هزینه پارکینگ،
پس انداز خانواده ،کاهش انتشار آالینده ها و غیره) ،تامین سرمایه از طریق مالیات بر دارایی و مستغالت می تواند به
صورت افقی عادالنه در نظر گرفته شود.

عدالت عمودی
تملک امالک با درآمد افزایش می یابد ،و ساکنان کم درآمد واجد شرایط انواع مختلف معافیت و تخفیف مالیات
بر دارایی می شوند  ،بنابراین این مالیات در زمینه درآمد نسبتا پیشرو است .با این حال ،حتی افراد ضعیف بخشی از
این مالیات را از طریق اجاره می پردازند و مالیات بر امالک برای برخی از صاحب خانه های کم درآمد کمرشکن
می باشد.

اثرات سفر
مالیات بر امالک و مستغالت اثرات مستقیم کمی بر سفر دارد.

اهداف توسعه استراتژیک
تفاوت مالیات بر امالک و مستغالت زیاد ممکن است باعث تغییر جهت توسعه بین حوزه های قضایی شود ،اما مالیات
حمل و نقل نسبتا کم است و معموال در گستره منطقه به کار می رود ،لذا اثرات به احتمال زیاد حداقلی است.

پذیرش عمومی

اگر چه مالیات بر امالک به طور گسترده ای برای تامین مالی حمل و نقل عمومی استفاده می شود و یک منبع بودجه
پیش فرض در نظر گرفته می شود(منبعی که در زمانی استفاده می شود که سایر گزینه های اجرا نشدنی هستند) ،اما
ممکن است مقاومت در برابر افزایش قابل توجه این مالیات به وجود آید.

سهولت اجرا
از آن جا که مالیات بر امالک حمل و نقل در حال حاضر در بسیاری از حوزه های قضایی جمع آوری می گردد،
افزایش آن نسبتا آسان می باشد.

وضعیت قانونی
در برخی از حوزه های قضایی ،تصویب قوانین ایالتی یا تایید رای دهندگان برای افزایش نرخ مالیات بر امالک و
مستغالت الزامی است.

نمونه
بسیاری از موسسات حمل و نقل به مالیات بر امالک و مستغالت متکی هستند(رجوع کنید به،UTCM 2010
.)TCRP 2009

مالیات خودرو
هزینه های اضافی برای ثبت نام وسایل نقلیه در منطقه است.

درآمد بالقوه
اگر چه مالیات خودرو می تواند هر مقداری باشد ،اکثرا ساالنه بین  02تا  .2دالر به ازای هر خودرو است که تنها
بخشی از آن به حمل و نقل عمومی اختصاص داده می شود ،به طوری که درآمد حمل و نقل از این امر در کل
کوچک تا متوسط است .مالیات باال می تواند برخی از رانندگان را به ثبت نام وسایل نقلیه در حوزه های قضایی دیگر
تحریک نماید.

قابلیت پیش بینی و پایداری
با ثبات است.

عدالت افقی
همانطور که قبال بحث شد ،از آن جایی که رانندگان از بهبود حمل و نقل عمومی با توجه به کاهش ترافیک و ازدحام
پارکینگ و کاهش نیاز به راننده اختصاصی برای غیر رانندگان سود می برند و و از آن جایی که سفر خودرویی هزینه
های خارجی ای به غیر رانندگان تحمیل می نماید ،مالیات خودرو می تواند در افزایش عدالت افقی موثر در نظر گرفته
شود .با این حال از آن جا که مالیات خودرو منعکس کننده استفاده نمی باشد(مالیات برای وسایل نقلیه ای که ساالنه
کیلومتراژ استفاده باال یا کمی دارند یکسان است) ،این هزینه به شکل ضعیفی منعکس کننده هزینه های خارجی
تحمیلی توسط یک وسیله نقلیه خاص است.

عدالت عمودی
این هزینه پسرو است ،به ویژه به این دلیل که رانندگان کم درآمد ساالنه با وسایل نقلیه خود
مسافت کمتری را می پیمایند و لذا به طور متوسط به ازای هر کیلومتر از رانندگان پر درآمد مبلغ بیشتری را می پردازند.

اثرات سفر
هزینه وسیله نقلیه باالتر ممکن است به شکل حاشیه ای باعث کاهش مالکیت و استفاده از خودرو شود ،اما اثرات آن
به احتمال زیاد اندک است.

اهداف توسعه استراتژیک
بدون اثر قابل توجه است.

پذیرش عمومی

با توجه به نتایج گروه های بررسی و تمرکز  ،مالیات خودرو پذیرش عمومی کمتری از سایر گزینه های درآمدی
مرتبط به حمل و نقل دارد.

سهولت اجرا
در مناطقی که در آن هزینه های ثبت نام خودرو در حال حاضر اخذ می گردد ،مالیات اضافی برای تامین سرمایه برنامه
های حمل و نقل و حمل و نقل عمومی آسان است .در حالتی که یک سیستم جمع آوری هزینه ویژه بایستی وضع
گردد ،هزینه های اجرای بسیار باالتر است.

وضعیت قانونی
در اغلب حوزه های قضایی این امر مستلزم حمایت و قانون گذاری دولتی /ایالتی است..

نمونه
در ایاالت متحده 22 ،ایالت و  0.حوزه های قضایی دارای هزینه های ثبت نام خودرو هستند که در تامین سرمایه
بهبود حمل و نقل که اغلب شامل حمل و نقل عمومی می باشد ،مشارکت دارند(رجوع کنید به .)IPIRG 2007
تورنتو ،مونترال ،کبک ،گاتینیو ،تروئیس-ریورس ،ساگنای ،شربروک و سنت جروم همگی از هزینه ثبت نام خودرو
برای کمک به تامین سرمایه حمل و نقل عمومی استفاده می کنند(رجوع کنید به .)TBoT 2010در مونترال و کبک
سیتی 22 ،دالر از درآمد ثبت نام گواهینامه /خودرو ایالتی -به بودجه عملیاتی حمل و نقل اختصاص داده است .تورنتو
ساالنه  .2دالر برای ثبت نام خودرو اخذ می نماید.

مالیات خدمات شهری
به کارگیری مالیات خاص حمل و نقل در تمامی حساب های خدماتی در منطقه.

درآمد بالقوه
اندک .هرچند چنین مالیاتی می تواند هر مقداری باشد ،اما معموال  02تا  52دالر ساالنه به ازای هر کنتور و یا  2تا 02
دالر به ازای هر نفر است.

قابلیت پیش بینی و پایداری
با ثبات است.

عدالت افقی
مشابه مالیات بر امالک و مستغالت ،مالیات خدمات شهری از ساکنان مطالبه می شود.

عدالت عمودی
مالیات خدمات شهری به احتمال زیاد نسبتا پسرو است ،زیرا یک هزینه ثابت به ازای هر خانوار است.

اثرات سفر
بدون اثرات قابل توجه است.

اهداف توسعه استراتژیک
بدون اثرات قابل توجه است.

پذیرش عمومی
با توجه به پاسخ های گروه های نظر سنجی و تمرکز ،مالیات های خدمات شهری پذیرش عمومی کمی دارند .این
مالیات بزرگترین سطح مخالفت در میان همه ی گزینه های ارائه شده را دارد.

سهولت اجرا
نسبتا اجرای آن آسان است.

وضعیت قانونی
عموما نیاز به وضع قوانین دولتی /ایالتی دارد.
نمونه هایی)(TCRP 2009
برخی از حوزه های قضایی مالیات خدمات شهری محلی دارند.شرکت ترنزلیک مالیات آبی ماهانه  083دالری از هر
حساب شرکت بی سی هیدرو در منطقه خدماتی دریافت می کند .مالیات خدمات آب ساالنه حدود  0.میلیون دالر
درآمد تولید می کند(رجوع کنید به .)TBoT 2010

مالیات کارمند
مالیات پرداختی توسط کارفرمایان(اغلب تنها کارفرمایان بزرگ) مستقر در یک منطقه خدمات حمل و نقل.

درآمد بالقوه
درآمد بالقوه کوچک تا متوسطبسته به تعداد کارکنان تحت پوشش و سطح مالیات.

قابلیت پیش بینی و پایداری
با ثبات است.

عدالت افقی
از آن جایی که مسافران ترافیک ایجاد نموده و موجب تقاضا برای حمل و نقل عمومی می شود ،می توان این مالیات
را عادالنه در نظر گرفت.

عدالت عمودی
پیش بینی میزان تعلق مالیات نهایی این هزینه دشوار است .ممکن است این مالیات جایگزین بخشی از دستمزد شود،
نرخ کل اشتغال را کاهش دهد ،یا در صورتی که مالیات زیادی در یک هسته شهری وضع شود؛ باعث تغییر محل
اشتغال شود.

اثرات سفر
اثرات سفر به احتمال زیاد کوچک است.

اهداف توسعه استراتژیک
اگر فقط در یک هسته شهری اعمال شود ،ممکن است اشتغال در مرکز شهر را تضعیف نموده و مشوق گسترش بی
رویه شهر شود.

پذیرش عمومی
نامشخص است.

سهولت اجرا
احتماال شبیه سایر مالیات ها و هزینه های مشاغل شامل هزینه های اجرای در حد متوسط می باشد.

وضعیت قانونی
ممکن است نیاز به وضع قوانین دولتی /ایالتی داشته باشد.
نمونه(رجوع کنید به )TCRP 2009،TBoT 2010
در فرانسه ،مالیات حمل و نقل از کارفرمایان با بیش از نه نفر کارمند برای کمک به تامین سرمایه خدمات محلی

حمل و نقل عمومی اخذ می شود .از اکثر کارفرمایان در مناطق پورتلند و یوجین اورگون یوجین برای کمک به
تامین مالی خدمات حمل و نقل عمومی اخذ می گردد.

عوارض جاده ای
عوارض جاده ای هزینه ای است که برای رانندگی در یک جاده خاص ،پل و یا در یک منطقه خاص اخذ می گردد.
یک نوع از این عوارض ،عوارض خطوط با ظرفیت باال است(خطوط  )HOTکه برای استفاده توسط وسایل نقلیه پر
ظرفیت(اتوبوس و هم ماشینی( ))Carpoolمجانی است ،اما از وسایل نقلیه کم سرنشین عوارض اخذ می گردد .قیمت
گذاری متناسب با ازدحام اشاره به اخذ عوارض بیشتر در طول دوره اوج به منظور کاهش تراکم ترافیک دارد.

درآمد بالقوه
اگر چه درآمد این مالیات از لحاظ تئوری اگر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد زیاد است ،اکثر طرح ها
تنها از بخش جزئی از جاده ها و سفر خودرویی عوارض دریافت می نمایند و در نتیجه کل درآمد متوسط می باشد.
برای مثال ،اگر  02درصد از مسافران  0دالر برای هر سفر پرداخت نمایند( 0دالر برای سفر رفت و برگشت) به طور
متوسط درآمد سرانه حدود  22دالر می باشد.

قابلیت پیش بینی و پایداری
هنگامی که این مالیات وضع شود ،درآمد احتماال نسبتا با ثبات است ،اما ممکن است در دراز مدت کاهش یاید زیرا
مسافران این عوارض را به هنگام تصمیم گیری بلند مدت در نظر می گیرند(مانند انتخاب محل اقامت).

عدالت افقی
عوارض به طور کلی به صورت عمودی عادالنه در نظر گرفته می شود ،چرا که به شکل مستقیم کاربران را برای
ازدحام و هزینه های جاده ای که تحمیل می نمایند ،مورد مطالبه قرار می دهد ،اما گر تنها در چند جاده وضع شوتد،
اغلب به عنوان ناعادالنه مورد انتقاد قرار می گیرند.

عدالت عمودی
عوارض اغلب به علت پسروی مورد انتقاد قرار می گیرد ،چرا که یک عوارض مفروض نماینده بخش باالتری از
درآمد فقرا نسبت به رانندگان ثروتمند است ،اما میزان پسروی کلی بستگی به درآمد کاربران واقعی جاده ،کیفیت
گزینه های سفر کریدور ،و نحوه استفاده از درآمد دارد .عوارض در مقایسه با سایرگزینه های تامین سرمایه مانند
استفاده از مالیات های عمومی برای تامین مالی جاده ها و خدمات حمل و نقل عمومی پیشرو هستند.

اثرات سفر
عوارض جاده به خصوص اگر با بهبود حمل و نقل عمومی اجرا شوند ،منجر به کاهش سفر خودرو یی می شوند.
قیمت گذاری متناسب با ازدحام می تواند در کاهش تراکم ترافیک موثر واقع شود.

اهداف توسعه استراتژیک

مختلط .اگر تنها در مناطق مرکزی عوارض اعمال شود ممکن است مشوق توسعه پراکنده گردد ،اما اگر به طور
گسترده اعمال شده و با بهبود حالت های دیگر حمل و نقل توام شود ،ممکن است محرک توسعه فشرده گردد.

پذیرش عمومی
اغلب به ویژه در جاده های موجود مخالفت عمومی با عوارض جاده ای وجود دارد ،هر چند نظر سنجی ها نشان دهنده
پذیرش نسبی در صورت استفاده از درآمد برای پشتیبانی از جاده های محبوب و بهبود حمل و نقل عمومی می باشد.

سهولت اجرا
هرچند راه های ممکن بسیاری از جمله فن آوری های جدید برای اجرای عوارض جاده ای وجود دارد که موجب
کاهش هزینه ها می گردد ،اجرا به احتمال زیاد پر هزینه است ،به خصوص اگر تنها در یک منطقه واحد اجرا شود.

وضعیت قانونی
اخذ عوارض جاده ای معموال نیاز به وضع قوانین دولتی /ایالتی دارد.
نمونه هایی (TBoT 2010؛)TCRP 2009
لندن ،سنگاپور و استکهلم عوارض ازدحام برای رانندگی در جاده های شهری در طول دوره اوج مسافری اخذ می
نمایند .شهر نیویورک از درآمد عوارض پل برای تامین مالی بزرگراه ها و خدمات حمل و نقل عمومی استفاده می
نمایند.

مالیات خودرو-کیلومتر
شکلی از قیمت گذاری جاده ای که از رانندگان به ازای هر کیلومتر عوارض اخذ می نماید .می تواند بر اساس نوع
وسیله نقلیه مثال مقادیر باالتر برای وسایل نقلیه آلوده کننده تر تغییر نماید.

درآمد بالقوه
به طور بالقوه زیاد است.

قابلیت پیش بینی و پایداری
متوسط .مشابه مالیات بر مصرف سوخت.

عدالت افقی
مشابه مالیات بر مصرف سوخت .از آن جایی که رانندگان از بهبود حمل و نقل عمومی بهره مند می شوند و با توجه
به این که سفر خودرویی هزینه های خارجی به غیر رانندگان تحمیل می کند ،مالیات خودرو-کیلومتر می تواند در
افزایش عدالت افقی موثر در نظر گرفته شود.

عدالت عمودی
به احتمال زیاد پسرو است .با این حال ،از آن جایی که بهبود حمل و نقل عمومی نیاز به رانندگی را کاهش می دهد،
این پسروی کاهش می یابد.

اثرات سفر
مالیات خودرو-کیلومتر تمایل به سفر خودرویی را کاهش می دهد و استفاده از حالت های جایگزین از جمله حمل
و نقل عمومی را تشویق می کند.

اهداف توسعه استراتژیک
مالیات خودرو-کیلومتر منجر به تشویق توسعه زمین چند حالته و فشرده تر می گردد.

پذیرش عمومی
به طور کلی ،مالیات خودرو -کیلومتر محبوب نیست .با این حال نتایج گروه بررسی و تمرکز نشان دهتده پشتیبانی
متوسط از این گزینه است.

سهولت اجرا
هزینه های اجرای گزافی دارد زیرا نیاز به یک سیستم ویژه برای اندازه گیری سفر خودرویی ساالنه در منطقه دارد.

وضعیت قانونی

ا به طور کلی نیاز به تصویب قانون و حمایت دولت فدرال یا قوانین ایالتی دارد.
نمونه(رجوع کنید به هوانگ ،و همکاران)TBoT 2010،0202 ،
مالیات خودرو -کیلومتر در بسیاری از حوزه های قضایی مطرح شده است ،اما تا کنون تنها برای کامیون های حمل
و نقل کاال در آلمان اجرا شده است .از سال  ،0222از تمامی کامیون ها بین  2823تا  2805یورو به ازای هرکیلومتر بر
اساس سطح آلودگی و تعداد محورهای چرخ کامیون اخذ شده است.

مالیات فروش پارکینگ
یک مالیات ویژه بر تراکنش های پارکینگ (وقتی رانندگان به طور مستقیم برای پارکینگ هزینه پرداخت می کنند).

درآمد بالقوه
کوچک تا متوسط است .فقط یک بخش کوچک(احتماال  2تا )٪02از فعالیت های پارکینگ هزینه مطالبه می شود.
این مساله می تواند مشاغل را بیشتر ترغیب به ارائه پارکینگ رایگان به کارکنان و مشتریان نماید.

قابلیت پیش بینی و پایداری
متوسط تا کم ثبات است.

عدالت افقی
مشابه سایر هزینه های استفاده از وسیله نقلیه ،می توان آن را به صورت افقی عادالنه در نظر گرفت زیرا رانندگان از
بهبود حمل و نقل منتفع می شوند و سفر با وسایل نقلیه موتوری هزینه های خارجی تحمیل می نماید.

عدالت عمودی
از آنجایی که این هزینه زمانی اعمال می شود که هزینه پارکینگ مطالبه می شود ،احتماال کمتر از سایر هزینه های
خودرویی پسرو است.

اثرات سفر
با افزایش حاشیه ای هزینه پارکینگ ممکن است اندکی باعث کاهش سفر خودرویی شود ،اما با افزایش تعداد استفاده
کنندگان از یارانه پارکینگ و کاهش سود دهی پارکینگ های تجاری ،ممکن است باعث کاهش سهم کلی پارکینگ
هایی شود که هزینه اخذ می نمایند(.رجوع کنید به لیتمن ،0202واردمن و شایر .)0200

اهداف توسعه استراتژیک
از آنجا که این هزینه اصوال در مرکز شهر و دیگر مراکز بزرگ تجاری اعمال می شود ،ممکن است توسعه فشرده را
تضعیف نماید.

پذیرش عمومی
اغلب مخالفت عمومی با هزینه پارکینگ وجود دارد .نتایج نظر سنجی و گروه تمرکز نشان دهنده پشتیبانی متوسط از
این گزینه است.

سهولت اجرا
هزینه های اجرا به احتمال زیاد اندک تا متوسط است .این امر ممکن است نیازمندی های حسابداری جدید برای بهره
برداران پارکینگ های تجاری به همراه داشته باشد.

وضعیت قانونی
نیاز به قانون گذاری و حمایت ایالتی یا دولتی دارد.
نمونه(رجوع کنید به لیتمن )TBoT 2010 ،0200
بسیاری از حوزه های قضایی ایاالت متحده عوارض اضافه بها پارکینگ دریافت می کنند .شیکاگو در ایالت ایلینوی
به جای عوارض درصدی ،عوارض پارکینگ ثابت برای پارکینگ روزانه ،هفتگی و ماهانه اخذ می کند 28.2 -تا
 0دالر برای پارکینگ روزانه 28.2 ،تا  02دالر برای پارکینگ هفتگی و  02تا  52دالر برای پارکینگ ماهانه .شرکت
ترنزلینک اجازه اخذ  ٪.اضافه بها پارکینگ برای تراکنش پارکینگ خارج از خیابان دارد ،اما اخذ آن از لحاظ
اجرایی امر شاقی است.

مالیات پارکینگ
یک مالیات بر مستغالت خاص فضاهای پارکینگ های غیر مسکونی در سراسر منطقه است.

درآمد بالقوه
درآمد بالقوه هنگفت است .با فرض این که برای هر نفر یک تا دو فضا پارکینگ واجد شرایط وجود دارد ،یک
مالیات ساالنه  22دالری می تواند ساالنه  022دالر به ازای هر فرد تولید کند.

قابلیت پیش بینی و پایداری
نسبتا پایدار است ،هرچند اگر به صاحبان مستغالت اجازه کاهش سهم پارکینگ خود داده شود ،درآمد می تواند در
طول زمان کمی کاهش یابد.

عدالت افقی
مشابه مالیات بر مصرف سوخت ،می توان آن را به صورت افقی عادالنه در نظر گرفت زیرا رانندگان از بهبود حمل و
نقل منتفع می شوند و نیز این دلیل که تجهیزات پارکینگ یا سفرخودرویی هزینه های غیر قابل جبران خارجی تحمیل
می نماید.

عدالت عمودی
پیش بینی میزان تعلق مالیات نهایی این هزینه دشوار است و با توجه به شرایط خاص متفاوت است .این مالیات به طور
عمده توسط صاحبان امالک تجاری پرداخت می شود(پارکینگ مسکونی از پرداخت مالی معاف است) و بنابراین
ممکن است به شکل حاشیه ای باعث افزایش قیمت خرده فروشی ،افزایش قیمت گذاری پارکینگ و کاهش دستمزد
گردد .اگر به صاحبان مستغالت اجازه کاهش سهم پارکینگ خود داده شود ،هزینه ها ممکن است کاهش یابد .از آن
جا که بهبود حمل و نقل عمومی نیاز به رانندگی را کاهش می دهد ،هر پسروی بیشتر کاهش می یابد.

اثرات سفر
این مالیات ممکن است عرضه پارکینگ را کاهش دهد و صاحبان امالک را تشویق به اخذ هزینه پارکینگ نماید که
می تواند سفر خودرویی را کاهش دهد(رجوع کنید به لیتمن  ،0202واردمن و شایر  .)0200بنابراین اثرات سفر به
مقدار آن ،نحوه اعمال و انعطاف پذیری ملزومات پارکینگ محلی بستگی دارد.

اهداف توسعه استراتژیک
این مالیات کاهش عرضه پارکینگ و در نتیجه توسعه فشرده تر را ترغیب می نماید.

پذیرش عمومی

نظرسنجی ها و گروه های تمرکز نشان دهنده پشتیبانی نسبتا باال از مالیات پارکینگ است .تجربه منطقه ونکوور نشان
دهنده مخالفت احتمالی مشاغل حومه ای است.

سهولت اجرا
این نوع مالیات هزینه اجرای نسبتا باالیی دارد ،زیرا نیاز به اضافه کردن فیلد جدیدی در سوابق امالک دارد ،اما پس
از وضع مالیات هزینه های جاری به احتمال زیاد متوسط است.

وضعیت قانونی
ممکن است نیاز به قانون گذاری دولتی و یا ایالتی داشته باشد.
نمونه(رجوع کنید به  ،IPIRG 022.لیتمن )0200
ملبورن ،پرت و سیدنی در استرالیا همگی از فضاهای پارکینگ های غیر مسکونی مرکز شهر برای ترغیب استفاده از
حالت های جایگزین و تامین سرمایه تسهیالت و خدمات حمل و نقل مالیات اخذ می نمایند .مشاغل کوچک از این
معاف هستند .شرکت ترنزلینک مالیات پارکینگ را در سال  022.اجرا کرد ،اما این مسئله متعاقبا توسط دولت ایالتی
رد شد.

گسترش قیمت گذاری پارکینگ
گسترش در مکان و زمانی که پارکینگ عمومی قیمت گذاری شده است مانند اخذ هزینه پارکینگ از فضاهای
پارکینگ خیابانی در محله های شهری که در حال حاضر بابت آن هزینه ای اخذ نمی شود و اخذ هزینه برای پارکینگ
خارج از خیابان در مراکز عمومی مثال برای کارمندان دولت ،در مدارس و پارک ها .این مورد هنگامی به بهترین وجه
اجرا می شود که به عنوان بخشی از یک برنامه مدیریت پارکینگ جامع که شامل سیستم های قیمت گذاری  ،اطالعات
کاربری و شیوه اجرای بهتر است ،اعمال شود.

درآمد بالقوه
اندک تا متوسط است .در اغلب مناطق شهری امکانات پارکینگ عمومی رایگانی وجود دارد که می توان برای استفاده
از آن ها هزینه مطالبه نمود ،چه رانندگان از استفاده پارکینگ انتفاعی در صورت امکان اجتناب خواهند نمود .در حال
حاضر تنها برای  0تا 0درصد از فعالیت های پارکینگ غیر مسکونی هزینه مطالبه می شود که احتماال به طور متوسط
 02تا  52سرانه درآمد دارند .اگر این رقم را بتوان به سه برابر یعنی  2تا  .درصد رساند ،درآمد اضافه سرانه  52تا .2
دالری تولید می نماید.

قابلیت پیش بینی و پایداری
نسبتا با ثبات است.

عدالت افقی
مانند مالیات بر مصرف سوخت ،می توان این مالیات را عادالنه در نظر گرفت ،زیرا در حال حاضر این فضاهای
ارزشمند به صورت رایگان به رانندگان ارائه می شود و از آن جایی که سفر خودرویی هزینه های خارجی غیر قابل
جبرانی تحمیل می نماید و رانندگان نیز از بهبود حمل و نقل عمومی بهره مند می شوند.

عدالت عمودی
مختلط .خانواده های کم درآمد تمایل به وسایل نقلیه و رانندگی کمتر از خانواده های با درآمد باال دارند ،لذا اثرات
کلی بسته به شرایط خاص ،از جمله نرخ مالکیت خودرو اقشار کم درآمد و کیفیت و قیمت حمل و نقل و گزینه های
پارکینگ متفاوت خواهد بود.،

اثرات سفر
قیمت گذاری پارکینگ مردم را ترغیب به کاهش مالکیت و استفاده از خودرو می نماید.

اهداف توسعه استراتژیک

مختلط .اگر قیمت گذاری پارکینگ کارآمد به عنوان بخشی از برنامه مدیریت پارکینگ یکپارچه اجرا شود ،می تواند
تعداد کل فضاهای پارکینگ مورد نیاز در منطقه و سفر خودرویی را کاهش دهد و از توسعه فشرده تر حمایت نماید.
با این حال ،اگر پارکینگ تنها در چند منطقه عمده تجاری قیمت گذاری شود ،ممکن است به نفع مناطق تجاری حومه
ای عمل کند و گسترش نامنظم شهری را بیانگیزاند.

پذیرش عمومی
مختلط .رانندگان و مشاغل اغلب مخالفت قیمت گذاری پارکینگ هستند ،هرچند مفهوم پرداخت هزینه پارکینگ
توسط کاربر به عنوان راهی برای کاهش مشکالت پارکینگ و تولید درآمد محلی در حال کسب حمایت است.

سهولت اجرا
قیمت گذاری پارکینگ هزینه های اجرای نسبتا باالیی برای نصب و اجرای سیستم های قیمت گذاری ،به عالوه هزینه
های تراکنش اضافی برای رانندگان به همراه دارد.

وضعیت قانونی
بسیاری از حوزه های قضایی در حال حاضر هزینه پارکینگ های عمومی را مطالبه می نمایند.
نمونه(رجوع کنید به لیتمن)TCRP 0223 ،0200
در بسیاری از جوامع هزینه بخش هایی از فضای پارکینگ خیابان و عمومی خارج از خیابان دریافت می شود.

مطالبه هزینه توسعه و یا هزینه های تاثیر حمل و نقل
حق ورودیه به پروژه های توسعه ای جدید برای کمک به تامین هزینه های زیرساختی است و اجازه می دهد حق
ورودیه پروژه های توسعه ای موجود برای سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل عمومی استفاده شود(رجوع
کنید به  .)MRSC 0202هزینه حمل و نقل یا اثرات نیز حق ورودیه مشابهی است که ویژه تامین مالی بهبود سیستم
های حمل و نقل در نظر گرفته شده است که گاه به پروژه های توسعه جاده ای محدود می شود.

درآمد بالقوه
اندک تا متوسط است .از آنجا که تنها در پروژه های توسعه ای جدید اعمال می گردد ،وابسته به حجم توسعه در حال
اجرا در منطقه است.

قابلیت پیش بینی و پایداری
بسیار متغیر است و بستگی به نحوه اعمال آن و حجم پروژه های توسعه ای واجد شرایط در حال اجرا دارد.

عدالت افقی
از آن جا که توسعه های جدید تقاضا برای حمل و نقل عمومی را افزایش می دهد و توسعه دهندگان از خدمات حمل
و نقل با کیفیت باال بهره مند می شوند ،می توان آن را عادالنه در نظر گرفت.

عدالت عمودی
نامشخص .اگر چه افراد ثروتمند تمایل به خرید خانه های جدیدتر دارند ،این ورودیه باعث افزایش هزینه همه ی
توسعه های جدید خواهد شد و بنابراین اجاره ها را افزایش خواهد داد و از قدرت خرید مسکن خواهد کاست.

اثرات سفر
اگر این هزینه ها توسعه فشرده و مطابق نقشه های طراحی شده را تضعیف نماید؛ ممکن است باعث افزایش توسعه بی
رویه شهر و در نتیجه افزایش سفر خودرویی گردد..

اهداف توسعه استراتژیک
اگر این هزینه ها توسعه فشرده و مطابق نقشه های طراحی شده را تضعیف نماید؛ ممکن است باعث افزایش توسعه بی
رویه شهر گردد..

پذیرش عمومی
نظرسنجی ها و گروه های تمرکز نشان دهنده پشتیبانی نسبتا باال از هزینه های توسعه ای است.

سهولت اجرا

هزینه های اجرا کمینه است زیرا در حال حاضر در بسیاری از حوزه های قضایی حداقل از سال هزینه های توسعه اخذ
می گردد.

وضعیت قانونی
اکثر شهرداری ها و بسیاری از دولت های منطقه ای توانایی قانونی اخذ چنین هزینه هایی را دارند ،هر چند استفاده از
این گونه بودجه ها اغلب محدود به زیرساخت های خاص است که ممکن است شامل امکانات و خدمات حمل و
نقل عمومی نباشد.
نمونه(رجوع کنید به )TCRP 0223 ،IPIRG 022.
بسیاری از حوزه های قضایی هزینه های توسعه یا اثرات ترافیک /حمل و نقل را اخذ می نمایند.

مالیات بر ارزش زمین
یک مالیات امالک خاص که در مناطق با کیفیت باالی حمل و نقل عمومی اعمال می شود و به منظور بازیابی بخشی
از افزایش ارزش زمین حاصل شده توسط حمل و نقل و برای کمک به تامین مالی بهبود خدمات اخذ می گردد.
گاهی اوقات مالیات منطقه به نفع حمل و نقل نامیده می شود(رجوع کنید به استراتژی کسب و کار تریلیوم .)0223

درآمد بالقوه
متوسط و گاهی در بلند مدت هنگفت است.

قابلیت پیش بینی و پایداری
پیش بینی آن دشوار است ،اما وقتی توسعه رخ دهد پایدار است.

عدالت افقی
از آن جایی که حمل و نقل عمومی با کیفیت باال موجب افزایش فوق العاده ارزش زمین و درآمدهای توسعه ای می
گردد ،به صورت افقی عادالنه در نظر گرفته می شود.

عدالت عمودی
اثرات عدالت عمودی بستگی به نحوه سازماندهی مالیات و شرایط توسعه دارد .این مالیات ارزش را از بسازبفروش ها
و صاحبان امالک اخذ می نماید ،اما بخشی از مالیات ممکن است به ساکنان برگردد و می تواند استطاعت خریدمسکن
را در توسعه های حمل ونقل محور کاهش دهد که در نتیجه پسرو است.

اثرات سفر
بستگی به جزئیات دارد .اگر چنین مالیاتی مانع توسعه در اطراف ایستگاه های حمل و نقل گردد ،می تواند میزان مسافر
حمل و نقل و توسعه حمل ونقل محور را کاهش دهد.

اهداف توسعه استراتژیک
مختلط .ممکن است برخی از توسعه های حمل و نقل گرا را تضعیف نماید ،اما می تواند توسعه متمرکزتر در نزدیکی
ایستگاه های حمل و نقل را تشویق کنند.

پذیرش عمومی
نظرسنجی ها و گروه های تمرکز نشان دهنده پشتیبانی نسبتا باال از اخذ مالیات بر ارزش زمین است.

سهولت اجرا
ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل خاص و قانون گذاری برای تعیین مناسب ترین ساختار مالیاتی داشته باشد.

وضعیت قانونی

در برخی از حوزه های قضایی ،حمایت و قاتون گذاری دولتی یا ایالتی الزم است.
نمونه(رجوع کنید به )0202TBoT
مالیات بر ارزش زمین به شکل مناطق بهره مند از حمل و نقل در برخی از شهرهای ایاالت متحده آمریکا از جمله
میامی ،ایالت فلوریدا؛ لس آنجلس ایالت کالیفرنیا و دنور ایالت کلرادو اخذ می گردد.

اجاره ایستگاه
کسب درآمد از توسعه های دولتی-خصوصی در زمین متعلق به عموم در و یا نزدیک ایستگاه های حمل و نقل.

درآمد بالقوه
احتماال اندک است .بستگی به توان بخش حمل و نقل در تملک و توسعه زمین های اطراف ایستگاه های حمل و نقل
و تقاضا برای چنین فضای ساختمانی دارد.

قابلیت پیش بینی و پایداری
پیش بینی درآمدها دشوار است ،اما پس از برقراری نسبتا پایدار است.

عدالت افقی
از آن جایی که ارزش نزدیکی به حمل و نقل عمومی با کیفیت باال اخذ می گردد ،از نظر افقی عادالنه نظر گرفته می
شود.

عدالت عمودی
اثرات عدالت عمودی بستگی به شرایط توسعه دارد .این مسئله می تواند فرصتی برای جامعه برای کسب درآمد اضافی
از مشاغل و ساکنان پر درآمد باشد ،اما اگر ساختار اجاره با هدف به حداکثر رساندن درآمد باشد ،ممکن است مقرون
به صرفه بودن مسکن در محل های قابل دسترس را کاهش دهد(به عنوان مثال ،مسکن قیمت پایین در توسعه های
حمل ونقل محور) که امری پسرو است.

اثرات سفر
نامشخص .اگر این مسئله توسعه حمل و نقل گرا را افزایش دهد ،ممکن است به کاهش کل سفر خودرویی کمک
کند.

اهداف توسعه استراتژیک
نامشخص .بسته به ساختار توسعه و اجاره ها ممکن است باعث ترغیب یا تضعیف توسعه حمل و نقل گرا گردد.

پذیرش عمومی
نتایج نظرسنجی ها و گروه های تمرکز حاکی از پشتیبانی نسبتا باال از اجاره های ایستگاه است.

سهولت اجرا
برخی از توسعه های ایستگاهی ممکن است نسبتا آسان باشد ،اما به حداکثر رساندن این گزینه درآمدی ممکن است
شامل تالش و ریسک باشد.

وضعیت قانونی

اکثر موسسات حمل و نقل توانایی قانونی برای توسعه ایستگاه را دارا می باشند ،اما ممکن است نیاز به تاییدیه دولتی
و یا ایالتی برای تملک زمین برای توسعه ایستگاهی داشته باشند.

نمونه
موسسات حمل و نقل بزرگ با فضای قابل توجه در ابنیه ترمینال و ایستگاهی ممکن است از طریق موافقت نامه های
امتیاز انحصاری(یک استراتژی مولد درآمد شبیه به اجاره) با انواع شرکت های تجاری و خرده فروشی درآمد کسب
کنند(رجوع کنید به  .)TCRP 2009شرکت ترنزلینک یک بخش امالک و مستغالت با مسئولیت کسب ،مدیریت
و رسیدگی به امالک آن شرکت به شیوه ای که درآمد را بهینه ،هزینه های سرمایه ای را کاهش و اهداف توسعه
استراتژیک ترنزلینک شامل توسعه فضاهای ایستگاهی را پشتیبانی نماید ،ایجاد کرده است(رجوع کنید به 0200
.)TRANSLINK

حقوق هوایی ایستگاه
فروش حق ساخت باالی ایستگاه های حمل و نقل (رجوع کنید به تامپکینز .)0202

درآمد بالقوه
بستگی به تقاضا برای چنین توسعه ای دارد .به طور کلی مکان های اندکی وجود دارد که در آن چنین توسعه ای
امکان پذیر است ،بنابراین کل درآمد بالقوه احتماال متوسط است.

قابلیت پیش بینی و پایداری
نامشخص .بستگی به تقاضا برای چنین توسعه دارد.

عدالت افقی
از آن جایی که هزینه نزدیکی به حمل و نقل عمومی با کیفیت باال اخذ می گردد ،به صورت افقی عادالنه نظر گرفته
می شود.

عدالت عمودی
اثرات عدالت عمودی بستگی به شرایط خاص دارد . .این مسئله می تواند فرصتی برای جامعه برای کسب درآمد
اضافی از مشاغل و ساکنان پر درآمد باشد ،اما اگر ساختار اجاره با هدف به حداکثر رساندن درآمد باشد ،ممکن است
مقرون به صرفه بودن مسکن در محل های قابل دسترس را کاهش دهد(به عنوان مثال مسکن قیمت پایین در توسعه
های حمل ونقل محور) که امری پسرو است.

اثرات سفر
نامشخص .اگر این مسئله توسعه حمل و نقل گرا را افزایش دهد ،ممکن است به کاهش کل سفر خودرویی کمک
کند.

اهداف توسعه استراتژیک
نامشخص .بسته به ساختار توسعه و اجاره ها ممکن است باعث ترغیب یا تضعیف توسعه حمل و نقل گرا گردد.

پذیرش عمومی
نظرسنجی ها و گروه های تمرکز حاکی از پشتیبانی نسبتا باال از توسعه فضای ایستگاه مولد درآمد است.

سهولت اجرا
گونه هایی از توسعه حقوق هوایی ایستگاه ممکن است نسبتا آسان باشد ،اما به حداکثر رساندن این گزینه درآمدی
ممکن است شامل تالش و ریسک باشد.

وضعیت قانونی

اکثر موسسات حمل و نقل احتماال حق قانونی فروش یا اجاره حقوق هوایی منطقه ایستگاهی را دارند.
نمونه(رجوع کنید به تامپکینز )0202
کمیسیون حمل و نقل تورنتو گزینه های فروش حقوق هوایی در ایستگاه مترو یورک میلز ،ترمینال اتوبوس
الگلینتون/یانگ ،ترمینال اتوبوس شپرد/یانگ و زمین مجاور ایستگاه اسپادینا را بررسی کرده است(رجوع کنید به هال
.)0220

تبلیغات
اکثر موسسات حمل و نقل از وسایل حمل و نقل ،توقف و تبلیغات ایستگاهی درآمد کسب می نماید.

درآمد بالقوه
اگر چه توسعه خدمات حمل و نقل و افزایش مسافرین حمل و نقل اجازه تبلیغات بیشتر را می دهد ،حتی دو برابر یا
سه برابر کردن درآمد اضافی درآمد نسبتا اندکی فراهم می کند.

قابلیت پیش بینی و پایداری
نسبتا ناپایدار است.

عدالت افقی
تاثیر واضحی ندارد.

عدالت عمودی
تاثیر واضحی ندارد.

اثرات سفر
تاثیر واضحی ندارد.

اهداف توسعه استراتژیک
تاثیر واضحی ندارد.

پذیرش عمومی
نظرسنجی ها و گروه های تمرکز حاکی از پشتیبانی نسبتا باال از تبلیغات می باشد .با این حال ،ممکن است مخالفت
عمومی با روش های تبلیغاتی و یا مواد خاص وجود داشته باشد.

سهولت اجرا
از آنجا که بسیاری از سازمان های حمل و نقل در حال حاضر فضاهای تبلیغاتی خود را می فروشند ،توسعه آن نسبتا
آسان است.

وضعیت قانونی
در حال حاضر به طور گسترده ای استفاده می شود.
نمونه(رجوع کنید به )TCRP 0223
اکثر موسسات حمل و نقل عمومی از تبلیغات درآمد تولید می نمایند.

خالصه گزینه ها
جدول  .هجده گزینه تامین سرمایه مورد ارزیابی در این مطالعه را خالصه می کند.
جدول  .گزینه های بالقوه تامین سرمایه حمل و نقل عمومی
نام

شرح مختصر

مزایا

معایب

افزایش کرایه

افزایش کرایه یا تغییر ساختار کرایه به

به طور گسترده ای استفاده می شود .یک

استفاده از حمل و نقل را تضعیف می کند .پسرو

منظور افزایش درآمد.

هزینه کاربری است(عادالنه در نظر گرفته

است.

می شود).
بلیت حمل و نقل عمده

بلیت های با تخفیف به گروه هایی بر

درآمد و میزان مسافر حمل و نقل را

هزینه خدمات حمل و نقل را افزایش می دهد و در

دارای تخفیف

اساس میزان سفرشان فروخته می شود.

افزایش می دهد.

نتیجه ممکن است درآمد خالص اندکی ارائه کند.

مالیات بر امالک و مستغالت

افزایش مالیات بر امالک و مستغالت

به طور گسترده ای استفاده می شود.

پسرو در نظر گرفته می شود.

محلی.

بار به طور گسترده توزیع می شود.

مالیات بر فروش

یک مالیات ویژه فروش محلی.

بار به طور گسترده توزیع می شود.

هدف دیگری را پشتیبانی نمی کند .پسرو.

مالیات بر مصرف سوخت

یک مالیات اضافی مصرف سوخت در

به طور گسترده ای استفاده می شود.

پسرو در نظر گرفته می شود.

منطقه.

ترافیک وسایل نقلیه و استفاده از سوخت
را کاهش می دهد.

مالیات خودرو

یک ورودیه اضافی برای وسایل نقلیه ثبت

مورد استفاده در برخی از حوزه های

شده در منطقه.

قضایی .هزینه ها را از رانندگان اخذ می

تاثیری بر استفاده از وسایل نقلیه ندارد.

نماید.
مالیات خدمات شهری
مالیات کارمند

یک مالیات بر تمامی حساب های خدمات

اجرای آسان.

اندک است ،پسرو است و هیچ هدف دیگری را

شهری در منطقه.

بار به طور گسترده توزیع می شود.

پشتیبانی نمی کند.

مالیات به ازای هر کارمند در یک حوزه

مطالبه ای برای مسافران.

نیاز به سیستم اخذ مالیات دارد .ممکن است
پراکندگی در مراکز شهری را تشویق نماید.

قضایی یا منطقه تعیین شده.
عوارض جاده ای

عوارض در برخی جاده ها یا پل ها.

ازدحام ترافیکی را کاهش می دهد.

مالیات خودرو-کیلومتر

یک هزینه مبتنی بر فاصله برای وسایل نقلیه

ترافیک وسایل نقلیه را کاهش می دهد.

اجرای آن پر هزینه است .اگر تنها در مراکز شهر
اجرا شود ،ممکن است پراکندگی را ترغیب نماید
اجرای آن پر هزینه است.

ثبت شده در منطقه.
مالیات فروش پارکینگ

مالیات خاص بر تراکنش های پارکینگ

در سایر شهرها اعمال می شود

های تجاری.
مالیات پارکینگ

قیمت گذاری پارکینگ و توسعه مرکز شهر را
تضعیف می نماید

یک مالیات امالک خاص برای فضاهای

بالقوه هنگفت است.بار به طور گسترده

اجرای آن پر هزینه است .مالکان امالک حومه با آن

پارکینگ در سرتاسر منطقه.

توزیع می شود .توسعه فشرده را تشویق می

مخالفت می کنند.

نماید.
گسترش اخذ هزینه

افزایش مکان و زمان اخذ هزینه تسهیالت

بالقوه متوسط تا هنگفت است .بار به طور

پارکینگ

پارکینگ(از قبیل فضای پارکینگ

گسترده توزیع می شود .میزان رانندگی را

خیابانی).

کاهش می دهد.

اخذ هزینه توسعه یا تاثیر

یک هزینه برای توسعه های جدید برای

حمل و نقل

کمک به تامین سرمایه زیرساخت از جمله

بالقوه محدود است.

هزینه از ذی نفعان اخذ می گردد.

بهبود حمل و نقل.
مالیات بر ارزش زمین
اجاره ایستگاه

مالیات ویژه امالکی که از خدمات حمل و

بالقوه هنگفت است .هزینه از ذی نفعان

ممکن است اجرای آن پر هزینه باشد .ممکن است

نقل منتفع می شوند

اخذ می گردد.

توسعه حمل و نقل گرا را تضعیف نماید.

کسب درآمد از توسعه عمومی -خصوصی

هزینه از ذی نفعان اخذ می گردد.

بالقوه محدود است.

در ایستگاه ها.
حقوق هوایی ایستگاه

فروش حق ساخت و ساز در باالی ایستگاه

بالقوه محدود است.

هزینه از ذی نفعان اخذ می گردد.

های حمل و نقل
تبلیغات

تبلیغات اضافی در وسایل حمل و نقل و

در حال حاضر استفاده می شود

بالقوه محدود است .گاهی اوقات جذاب نیست.

ایستگاه

این جدول گزینه های تامین سرمایه بالقوه شناسایی شده در این مطالعه را خالصه می کند.

