تعرفه های مصوب
عوارض و بهاء خدمات
شهرداری آباده
سال 6931

فصل اول:
کلیات و تعاریف

تعاریف و اصطالحات
تعاریف:

نامهمالیشهرداریهاتوسطوزارت

تعرفهعوارض :عبارتستازدستورالعملیکهبهاستنادماده  03
آیين
کشورتهيهوتنظيمگردیدهاست.
درتعرفههایمختلفباتوجهبهمقتضياتهرشهرتوسطشورایاسالمیشهرتعيين

:Kضریبیاستکه

میگردد.

 : Pمنظور از ( )Pیا قیمت منطقه ای ،آخرین ارزش معامالتی زمین و ساختمان بر مبنای اعالم سازمان امور
اقتصادی و دارایی در اجرای ماده  16قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
 : Bضریبی از قیمت منطقه بندی است که جهت وصول بعضی از عوارضات شهرداری قابل وصول خواهد بود ،که
 5برابر قیمت منطقه بندی می باشد.
 : bضریبی کوچکتر از  Bمی باشد که بسته به نوع عوارض قابل تغییر ،محاسبه و وصول خواهد بود.
 : bpضریبی ای قیمت منطقه بندی است که جهت وصول عوارض معامالت غیرمنقول مسکونی ،تجاری و ...
وصول خواهد شد.

عبارتاستازساختمانیکهبرایسکونتافرادویاخانوادهساختهمیشودوشامل

یکواحدمسکونی:

هایالزممیباشد.


،آشپزخانهوسرویس

اتاق
تعاریف و اصطالحات بکار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه مورخ  ۰0۳۱/0/۰3شورای عالی
میباشد.
شهرسازیومعماریدرخصوصطرحتدقيقتعاریفومفاهيمکاربریهایشهر 

توجه:

مواردذیلدرکليهتعرفههایعوارضیسال۰0۱1بایستیرعایتشود:

 .۰چنانچهملکیدارایچندبرباشددرمحاسبهعوارضمربوطهباالترینقيمتمنطقهایبرملکمشرف
بهمعبرمالکعملخواهدبودهمچنيندرصورتیکهملکیدرميدانیافلکهواقعشدهباشدعوارضبر
اساسباالترینقيمتمنطقهایجبههخيابانیکهازميدانیافلکهمنشعبمیگرددمحاسبهخواهدشد.

 .2باتوجهبهدادنامهشماره 7۳5مورخ ۳0/۰۰/27وهمچنيندادنامهشماره 8۳مورخ ۳7/2/0هيأت
عمومیدیوانعدالتاداریپسازوصولجرائمساختمانیبهنرخزمانوقوعتخلف،عوارضمتعلقهبه
نرخروزمحاسبهخواهدشد.
وبهایخدمات،کميسيونموضوع

 .0مرجعرفعهرگونهاختالفبينمؤدیوشهرداریدرموردعوارض 
ماده55قانونشهرداریاست.
 .8عوارضموضوعاینتعرفهدرداخلمحدوده وحریمشهربرابرضوابططرحتفصيلیشهرآبادهقابل
وصولاست.
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معافيتهایمصوب)پسازتصویبقانونمالياتبرارزشافزودهمصوب

 .7قوانينومقرراتمربوطبه 
بينیمیگرددبا رعایت تبصره ذیلماده


هاییکهدرقوانينبودجهسنواتیپيش

ویامعافيت
)۳5/2/۰5
 ۰۳۰قانونبرنامهپنجمتوسعهاعمالخواهدشددرهرحالتخلفاتساختمانیمشمولاستفادهازهيچ
گونهتخفيفومعافيتینخواهندبود.
 .1عوارضپروانهساختمانیاعمازمسکونی،تجاریو...درزماندریافتپروانهبارعایتاصولفنیو
شهرسازیوبهداشتی اخذمیگرددوتازمانیکهپروانهدارایاعتبارمیباشدوبرابرمادهدوقانون
نوسازیتا2نوبتقابلتمدیدمیباشدوپسازآنازاعتبارساقطمیشودومتقاضیمیبایستمجدداً
تقاضایپروانهساختنماید.کلمبلغدریافتیدرزماندریافتپروانهساختمانی(بدوناحتسابعوارض
تمدید)درزمانتجدیدتقاضاازعوارضکسرمیگردد.
 .5سایر عوارض اعم از آماده سازی ،حق مشرفيت ،کارشناسی و حذف پارکينگ که مشمول آن ملک
میگردددرهنگامصدورپروانهدریافتمیشود.
 .۳عوارضتفکيکساختمانیدرزماندریافتپایانکارتفکيکیدریافتمیشود.
 .۱عوارضکليهساختمانهاییکهتادوطبقهوپيلوتوزیرزمين(بصورتپارکينگ)درسطحشهرآباده
بهصورتتکواحدیمحاسبهمیگردد.
 .۰3درصورتیکهحداقل%73ازمساحتپيلوتیازیرزمينبهصورتیکواحدمسکونیباشد،تراکمکل
قسمتتبدیلشدهبهمسکونیدریافتمیشودوعوارضبصورتمجتمعسهواحدیمحاسبهمیگرددو
درصورتیکهحداقل %73سطحاشغالهریکازطبقاتبصورتیکواحدتجاریباشد،عوارضتراکمو
ارزش افزوده آن وصول می گردد و عوارض قسمت مسکونی هر طبقه به صورت یک واحد محاسبه
میشود.
.۰۰منظورازیکواحدی،اعيانیاستکهدرسطحویاهرطبقهبيشازیکواحداحداثنشودوچنانچه
درهرطبقهویاطبقاتدوواحدساختهشود،یکواحدمحسوبنمیگرددونحوهمحاسبهعوارضزیربنا
ازنوعمجتمعمسکونیمالکعملخواهدبود.
 .۰2منظورازمجتمعهاوآپارتمانهایمسکونی،اعيانیاستکهدرهرطبقهبيشازیک واحدمسکونی
احداثگردد.
 .۰0کليهعوارضیکهدردفترچهوصولعوارضوبهاءخدماتسال۰0۱7طیمصوبهشماره23۳مورخ
۱8/۰3/21شورایاسالمیشهرونامهشماره۰3۱72مورخ۱8/۰۰/۰0استاندارمحترمفارسکهبهتصویب،
وابالغگردیدهاستدرصورتعدمتغييردرسال۰0۱1بهقوتخودباقیاست.
 .۰8قيمتمنطقهبندیبراساسارزشمعامالتیامالکسال۰0۱7محاسبهخواهدشد.
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فصل دوم:
عوارض ساخت و ساز
سال 6931

3

تعرفه شماره ()2-6عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی بهصورت تك واحدی

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

حداقل قیمت

مصوب

هر متر

سال 6931

۰

تازیربنای۰33مترمربع
 

2/1P

2

مترمربع
تازیربنای 233
 

0/87P

0

تازیربنای033مترمربع
 

8/27P

8

تازیربنای833مترمربع
 

8/1P

7

مترمربع
تازیربنای 733
 

 7P

1

تازیربنای133مترمربع
 

1P

5

مترمربعبهباال
اززیربنای 133
 

5P

۳

بهایخدماتبرایاجرایقانونمادهواحده

8P

توضیحات

مربع(ریال)

منظورازواحدمسکونیتکواحدی،

بند(:)۰
اعيانیاستکهدرسطحویاهرطبقه،بيش

از یک واحد احداث نشود و چنانچه در هر
طبقهویا طبقاتدوواحدساختهشودتک
واحدی محسوب نمیگردد و در اینگونه
موارد نحوه محاسبه عوارض زیربنا (احداث
ازنوعمجتمعهایمسکونی

اعيانیمسکونی)
مالکعملخواهدبود.
درصورتدرخواستمتقاضيانبرای

بند(:)2
احداث استخر ،سونا ،جکوزی با رعایت
ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر
مترمربع  20Pقابل وصول میباشد .چنانچه
 
قسمتی از اعيانی برای این منظور استفاده
شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار
نمیگيرد.
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تعرفه شماره ( )2-2عوارض زیر بنا (احداث اعیانی) بر پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی بازاء هر متر مربع
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

۰

عوارضزیرزمين

مصوب

منشاء

سال 6931

قانونی

7P

عوارضزیربنا(احداث
2

اعيانی)برپروانهساختمانی
مجتمعهاوآپارتمانهای

%73P≤۰7333

مسکونی

5

طبقهچهارمبهباال

 0P

۳

مشاعات

7P

۱

شهربازیوسينمادرطبقات

%۰/57مسکونی

عوارضپذیرهپارکينگ

2/7P -۰

مجتمعهایمسکونی

۰/7P -2

(زیرزمين)

۰p -0



1

طبقهسوم

 8P


7

طبقهدوم

1P



۰3

۰۰

اشغالسطحپيادهرویامعبر
جهتساختوساز

اشخاصحقيقی2p * s

اشخاصحقوقی(نهادها،
اداراتوارگانها)7p * s

5

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

8

طبقهاول

۳P

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

0

طبقههمکف

۰3P

توضیحات
تبصره ( : )1منظور از واحد مسکونی چند واحدی
اعیانی (مجتمع) است که قصد اخذ مجوز از شهرداری
داشته و یا در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی
احداث گردد و شامل احداث ساختمان های بیش از دو
طبقه می گردد.
تبصره ( : )2در خصوص تعاونی های مسکن مهر مبنای
سطح زیربنا عبارتست از متوسط زیربنای هر واحد که از
تقسیم سطح کل زیربنا بر تعداد واحدهای مسکونی
حاصل می شود.
تبصره ( : )3در محاسبه کلیه هزینه های ساخت و ساز
تعاونیهای مسکن مهر بر اساس تصمیم نامه شماره
/122621ت53126ن مورخ  88/2/25ریاست جمهوری
و مصوبات جلسه شورای مسکن استان اقدام خواهد
شد .قانون مسکن مهر اعمال گردد.
تبصره ( : )5مساحت پارکینگ و خرپشته با رعایت
ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض تراکم نمی
گردد .سقف متراژ خرپشته وپارکینگ برابر ضوابط طرح
تفصیلی بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و عالوه بر
جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود.
تبصره ( : )6در صورت درخواست متقاضیان جهت
احداث استخر  ،سونا  ،جکوزی (خارج از اعیانی) با
رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع
KP

2
5

قابل وصول می باشد .چنانچه قسمتی از

اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض تراکم
مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
تبصره ( :)2مساحت نورگیر11مترمربع و مازاد برآن در
یک نقطه شامل عوارض زیربنا و تراکم نمی گردد ولی
در سطح اشغال محاسبه می شود.
تبصره ( :)7پیش بینی اتاق تأسیسات در نقشه معماری
ارائه شده برای مجتمع های مسکونی شهرداری الزامی
است.
تبصره ( :)8در اماکن عمومی پیش بینی مکان مناسب
جهت نمازخانه وسرویس بهداشتی عمومی ضروری
است.
تبصره )9پذیره نمازخانه و سرویس بهداشتی معاف
میباشد.
تبصره )11سالن اجتماعات و سالن نمایش جزء
مشاعات میباشد.

تعرفه شماره ()2-9عوارض زیر بنای غیر مسکونی ( یك واحد تجاری) بازاء هر متر مربع
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

توضیحات

سال 6931
۰8P

۰

عوارضپذیرهدرزیرزمين

2

عوارضپذیرهدرهمکف

0

عوارضپذیرهدرطبقهاول

۰2P

8

عوارضپذیرهدرطبقهدوم

۰3/07P

7

عوارضپذیرهدرطبقهسومبهباال

۱/2P

1

عوارضپذیرهدرانباریتجاری

1/۱P

5

عوارضپذیرهدرنيمطبقهتجاری

1/0P

بند( :)۰عوارض پذیره طبقات پایين تر از
زیرزمين ،به ازای هر طبقه پایين تر از زیرزمين

 %23کمتر از عوارض پذیره زیرزمين برای هر
مترمربعمحاسبهخواهدشد.
 

۰7/0P

بند:) 2درخصوصانباریمتصلویامجزایک
واحد تجاری عوارض متعلقه به ازاء هر متر مربع
برای انباری متصل به واحد تجاری معادل %۳3P
عوارض یک متر مربع پذیره تجاری همان طبقه
محاسبهوعوارضانباریمجزاازواحدتجاریبه
ازاء هر متر مربع معادل  %73Pعوارض یک متر
مربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و
وصولمیباشد.
بند( :)0مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از
تأسيس شهرداری شامل حداقل دو مورد از:
پروانهکسبازاتحادیهصنفیمربوطهویاسایر
مراجع ذیصالح ،قبوض آب ،برق ،گاز ،برگ
پرداخت ماليات ساليانه ،پروانه تجاری مبنی بر
تجاری بودن آن از مراجع ذیصالح است که در
این صورت وضعيت موجود تلقی شده و مشمول
پرداختهيچعوارضویاجریمهاینخواهدشدو

بعد از تأسيس شهرداری وجود هر یک از این
مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه

6

جریمهوهمچنينعوارضسالهایقبلمشخص

خواهدنمود.

تعرفه شماره ( )2-6عوارض زیر بنای یك متر مربع از مجتمع تجاری بازاء هر متر مربع
مصوب

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

۰

درزیرزمين

 2P

2

درهمکف

2/۱P

0

درطبقهاول

۰/87P

8

درطبقهدوم

۰/8P

7

درطبقهسومبهباال

3/۱P

1

درانباریتجاری

3/57P

5

درنيمطبقهتجاری

3/81P

۳

پذیرهپارکينگتجاری

2/7 P

توضیحات

سال 6931

تبصره ( : )1درمحاسبه عوارض پذیره مجمتع های تجاری
مانند پاساژ ،تیمچه  ،سرای و امثالهم  ،عمق جبهه اول برابر
ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل  %81قیمت منطقه ای
جبهه اول مالك عمل می باشد.
واحدهایتجاریکهبهصورتمجتمعوپاساژ
بند( :)۰
شوند ،فضای مشاعی که در ساختمان

احداث می
امتدادداشتهوتمامطبقاتراازهرطبقهقابلرؤیت
مینماید ،همچنين سرویس بهداشتی و نمازخانه

معافمیباشد.
بند( :)2در صورت تجدید بناهای تجاری تا ميزان
مساحتقبل%۱3Pعوارضپذیرهمالکمحاسبهقرار
میگيرد .

بند:)2درخصوصانباریمتصلویامجزایکواحد
تجاری عوارض متعلقه به ازاء هر متر مربع برای
انباری متصل به واحد تجاری معادل  %۳3Pعوارض
یک متر مربع پذیره تجاری همان طبقه محاسبه و
عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازاء هر متر
مربع معادل  %73Pعوارض یک متر مربع پذیره
تجاریهمانطبقهقابلاحتسابووصولمیباشد.
تبصره(: )5بنبستهاییکهبرمعابراصلیبازمی

1
شودبرابر 
2

قيمت منطقهبندیهمانمعبرقابل

محاسبهخواهدبود.
تبصره  )۱چنانچه در مجتمع های تجاری پارکينگ
تأمينگردد،درعوارضپذیرهلحاظنمیگردد.
تبصره )9پذیره نمازخانه و سرویس بهداشتی معاف میباشد.
تبصره)ساختمانبانکها،موسساتمالیواعتباریو
دفاتر بيمه و کليه شرکتها و اداراتی که طبق اصول
بازرگانی (قانون تجارت) اداره می شوند تجاری
عوارضمشاعات

۱

مجتمعتجااریشااملراهپلاه،راهارو،
نورگير،موتورخانه،تأسيساتوآسانسور

%03P
همانطبقه

محسوبمیگردد.

=Nتعدادواحد
ضریب()N+۰3درهمهمواردعوارضاعمالمیشود.
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تعرفه شماره ( )2-5عوارض زیر بنای اداری و خدماتی بازاء هرمترمربع
مصوب

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

۰

زیرزمين

1/۱P

2

همکف

۰۰/2P

0

طبقهاول

5/7P

8

طبقهدوم

1/0P

7

طبقهسوموباالتر

8/1P

1

انباری

8/1P

5

پارکينگخدماتی

پذیرهتجاری

۳

پارکينگاداری

۱

مشاعات

توضیحات

سال 6931

وصول عوارض مزبور در خصوص
واحدهای اداری میباشد که رعایت

ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح
يلی) حسب مورد،
مصوب (هادی ،تفص 

مالکعملقرارمیگيرد.

 تبصره ( : )0هر سه اتاق (حداکثر
مساحت 01مترمربع)یکواحددرنظر
گرفته ميشود و قابل محاسبه خواهد
بود.
بر اساس ضوابط طرح تفصيلی مربوطه
کاربری اداری و خدماتی قابل تعریف
میباشد.

تبصره )۱پذیره نمازخانه و سرویس
بهداشتیمعافميباشد.
تبصره)ساختمانبانکها،موسساتمالیو
اعتباری و دفاتر بيمه و کليه شرکتها و
اداراتی که طبق اصول بازرگانی (قانون

 %73پذیرهاداری
همکف

%03عوارضپذیره
درهمکف

8

تجارت) اداره می شوند تجاری محسوب

میگردد.

تعرفه شماره ( )2-1عوارض زیر بنای واحدهای صنعتی و کارگاهی بزرگ بازاء هر مترمربع
مصوب

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

۰

زیرزمين

0P

2

همکف

8/1P

0

طبقهاول

0P

8

طبقهدوموباالتر

0P

7

انباری

2/0P

1

نيمطبقهصنعتی

-

توضیحات

سال 6931

تعریف  :کاربری صنعتی شامل کارگاههایی
با بيش از  ۰333متر مربع مساحت و
کارگاههای توليدی و کارخانجات غير
آالیندهتاحداکثر23333مترمربع.
بند( :)۰وصول عوارض مزبور در خصوص
واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر

صنعتیباهرنوعاسکلتوسقفکهباشدو
یا آنکه کاربری غير مرتبط بوده که باطرح
موضوعدر کميتهفنیویاکميسيون ماده
 7حسب مورد تغيير کاربری یافته باشد
هایمتعلقهبابتواحدهای


عالوهبرعوارض
صنعتی مطابق با این تعرفه قابليت ایصال
دارد.
بند( :)2چنانچه در قسمتی از کاربری
،واحدهایمسکونی،تجارییااداری


مذکور
احداث شود ،عوارض آن مطابق تعرفههای
مربوطهوصولخواهدشد.

تعرفه شماره ( )2-7عوارض زیر بنای واحدهای دامداری ،گاوداری ،مرغداری (غیرصنعتی)

2

درحریم

برابرتعرفهمسکونی

%73تعرفهمسکونی
نزدیکترینبلوک

9

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

۰

درمحدودهقانونی

سال 6931

قانونی

این تعرفه پس از موافقت
بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

منشاء

توضیحات

سازمان جهاد کشاورزی استان
وصدور رأی نهایی کارگروه امور
زیربنایی و شهرسازی استان و
همچنين ابالغ توسط شورای
برنامهریزیوتوسعهاستانقابل
اعمالووصولمیباشد.


تعرفه شماره ( )2-8عوارض زیر بنای واحدهای غیر مسکونی پرورش قارچ ،پرورش انواع ماهی ،گل خانه ها و  ...بازاء هر متر مربع

%73تعرفهتجاری
%03تعرفهتجاری

درحریم(خارجاز

2

محدوده)

%۰3تجاریدرتمامی
تعرفههایتجاری

افزوده

%23تعرفهتجاری

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

۰

درمحدودهقانونی

سال 6931

قانونی
وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزش

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

منشاء

توضیحات
اینتعرفهپسازموافقتسازمان
جهاد کشاورزی اساتان وصادور
رأینهاییکارگروهامورزیربنایی
وشهرسازیاساتانوهمچناين
ابالغتوسطشورایبرنامهریزیو
توسعهاستانقابلاعمالووصول
میباشد.

تعرفه شماره ( )2-3عوارض زیر بنای غیر مسکونی صدور پروانه و یا صدور مجوز جهت هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها بازاء هر مترمربع

ردیف
۰

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

منشاء

سال 6931

قانونی

عوارضپذیرهصدورپروانهویا

تبصره ( : )۰به استناد بند  5ماده  22قانون الحاق

صدورمجوزجهتهتلهاواماکن

موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 85/8/16؛ عوارض ناشی از تغییر کاربری و
فروش تراکم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره
برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط
پرداخت خواهد شد (با تقاضای سازمان گردشگری)

گردشگریومسافرخانههابهازای

7B

هرمترمربع

فضای تجاری که به معبر
فضای تجاری که به
معبرراه دارد طبق
جدول تجاری محاسبه

برابرجدول
تجاری

می شود



هرگونه بنای خارج از هتل و
گردشگری برابر تعرفه های
موجود محاسبه می گردد.

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

هتل

۳B

تبصره :2/۰تعداد اقساط به استناد ماده 73قانون تنظیم

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

راه ندارد

2

توضیحات

بخش مقررات مالی دولت مصوب  85/8/16با تصویب شورای
شهر قابل وصول خواهد بود .

تبصره ( : )2نقشه های ساختمانی جهت هتل ها و
مهانپذیرها بایستی به تایید سازمان میراث فرهنگی ،
صنایع دستی و گردشگری برسد .
تبصره ( : )0احداث رستوران و سفره خانه در
صورتیکه با معرفی از سوی سازمان میراث فرهنگی ،
صنایع دستی و گردشگری نباشد مشمول این تعرفه
نخواهد بود .
تبصره ( : )8با توجه به وضعیت سرمایه گذاری و
اشتغال زایی با پیشنهاد شهرداری و تا میزان %61
کاهش با نظر وتصمیم شورای شهر قابل وصول خواهد
بود .
تبصره( :)7البی جزء زیربنای هتل و برابر تعرفه ی
موجود قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره )9پذیره نمازخانه معاف میباشد.

تبصره (  : ) 2با توجه به ضوابط که حداکثر طبقات
مجاز در پهنه گردشگری  5طبقه می باشد لذا مشمول
تراکم نمی گردد .مازاد بر  5طبقه در صورت تصویب
مراجع ذیصالح مازاد تراکم محاسبه گردد.

11

تعرفه شماره ( )2-61عوارض زیر بنای تأسیسات شهری برای مالکیت غیرشهرداری بازاء هر مترمربع
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

منشاء

سال 6931

قانونی

تبصره( :)۰پرداخت این گونه عوارض شامل

عوارض پذیره تأسیسات شهری


صاحبان امالک مسکونی نمی گردد و صرفاً

به ازای هر متر مربع

عوارض مربوط از شرکت خدمات دهنده وصول

1

4B × S× N

پستمخابراتوغيرهبهازای
هرمترمربعاعيانی
دکلهایبرقو

2

مخابرات(،)BTSکيوسک
تلفنوامثالآنبهازایهر

4B×S×N

مترمربعاعيانی
دکلهایبرقو

3

مخابرات(،)BTSکيوسک
تلفنوامثالآنبهازایهر

خواهدشد.
بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

مانندمنبعآب،پست

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

تأسيساتوتجهيزاتشهری
ترانسفورماتور،پستگاز،

توضیحات

تبصره ( :)2به استناد تبصره  ۰ماده  73قانون
ماليات بر ارزش افزوده (مصوب ۰0۳5/2/۰5
مجلسشورایاسالمی)بهشهرداریاجازهداده
می شود از کليه بهره برداران اعم از حقوقی و
حقيقی ،به استثناء مراکز نظامی  ،انتظامی،
امنيتی ،اورژانس  ،فرمانداری و آتش نشانی که
مبادرت به نصب انواع تجهيزات مخابراتی و
ارتباطیاعمازدکل،آنتن، BTS،تکرارکننده
و غيره عوارضی را بصورت ماهيانه محاسبه و
دریافتنماید.
تبصره ( :)0مبالغ موصوف در ابتدای هر سال
توسطادارهامورمالی،امورقراردادها– بصورت

4B × S× N

انعقادقراردادپيگيریووصولگردد.

مترطول(ارتفاعدکل)

تعرفه شماره ()2-66عوارض بر پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی،ورزشی ،فرهنگی ،هنری ،بهداشتی درمانی بخش غیردولتی اعم از
اشخاص حقیقی یا حقوقی بازاء هر متر مربع

مصوب

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

۰

زیرزمين

7/57P

2

همکف

1/۱P

0

طبقهاول

8/1P

8

طبقهدوم

0/87P

7

طبقهسومبهباال

2/۱P

توضیحات

سال 6931

آموزشگاهها و مراکز آموزشی غيرانتفاعی برای اخذ

پروانهساختمانیبراساسماده۰۱قانوناصالحیتأسيس
و اداره مدارس ،مراکز آموزشی و پرورشی غيردولتی
مصوب۰0۳5/37/۰1درحکممدارسدولتیهستند.
تبصره )9پذیره نمازخانه و سرویس بهداشتی معاف میباشد.
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تعرفه شماره ( )2-62عوارض بر پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان  ،روانپزشکان  ،دندانپزشکی  ،بینایی سنجی ،
رادیولوژیستها  ،سونوگرافی  ،داروخانه ها و حرف وابسته بازاء هر متر مربع
مصوب

توضیحات

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

۰

زیرزمين

 7P

2

همکف

۰3P

0

طبقهاولوباالتر

 ۳P

8

انباریدرزیرزمينیاهمکفودیگرطبقات

73درصدتعرفهمصوب

سال 6931

-

تعرفه شماره ( )2-69عوارض حصارکشی و دیوارکشی برای امالک فاقد مستحدثات
ردیف

عنوان تعرفه

مصوب

منشاء

عوارض

سال 6931

قانونی

عوارض
صدور مجوز

مترطول×۰B

دیوارکشی

حصارکشاای
در  زمينهای
خاااااااام

۰

(ضااااامن
رعایااااات
ضوابططارح
تفصااايلیو
کااااااربری
مصوب)

مترطول×۰/7B

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

صدورمجاوز

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

عاااااوارض

توضیحات

تبصره( : )1صدور مجوز احصار از سوی شهرداری و با درخواست مالک انجام می پذیرد.
تبصره ( : )2صدور مجوز احصاربنام مالک و برابرطرح تفصیلی مصوب در محدوده شهر صرفاً
به منزله محصور نمودن آن تلقی شده وهیچگونه مجوزی درجهت احداث بنا محسوب نمی
شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.
تبصره ( :)3چنانچه مدارك معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و
محاکم قضائی و ذیصالح مبنی بر تشکیک و یا نفی مالکیت متقاضی به شهرداری ارائه شود،
صدور مجوز احصار متوقف خواهد شد.
تبصره ( : )5به استناد ماده  111قانون شهرداری نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر
مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان
قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد ،شهرداری با
تصویب شورای اسالمی شهر میتواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده
یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شورای اسالمی شهر باشد اقدام کند اگر
مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب
انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و
هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این
مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ میشود در صورتی که مالک ظرف پانزده
روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی
میشود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77
ارجاع خواهد شد .صورت حسابهائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء
کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده  77در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء
ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب
شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.
تبصره ( :)6حداکثرارتفاع مجاز جهت احصار  2/6متر می باشد که با ترکیب دیوار و فنس یا
نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر احداث خواهد شد( .شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار
و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید)
تبصره( :)2صدور مجوز حصارهیچ گونه دلیلی برمالکیت و تغییر کاربری نمی باشد.
تبصره( :)7در زمان تمدید در صورتیکه قیمت منطقه بندی و ضرایب تغییری نداشته باشد
 %31عوارض روز محاسبه و وصول می گردد.
تبصره ( : )8صدور مجوز حصارکشی جهت زمین های خام که صرفاً تقاضای مجوز
حصارکشی طبق ضوابط طرح تفصیلی و کاربری مصوب را دارند به ازاء هر مترمربع 1/6B
محاسبه خواهد شد.
تبصره )۱طول دیوارکشی امالکی که بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز نموده

اندطبقجدولفوقومابقیامالک%73عوارضذکرشدهلحاظگردد.
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تعرفه شماره ( )2-66عوارض
تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ،تجاری ،اداری و غیره
ردیف
۰

عنوان تعرفه

مصوب

عوارض

سال 6931

عوارض کسر پارکينگ

براساسضوابططرحهایتوسعهشهریاحداثوتأمينپارکينگبرای

بند(:)۰

باااارایواحاااادهای

هاضروریمیباشد.


ساختمان

مسااکونیخيابانهااای

بند ( :)2در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند بر اساس

امام خمينای(ره)۰5  ،

ضوابططرحهایتوسعهشهرییامجوزمراجعقانونی(کميسيونهایماده 7یا


شاااهریور،رساااالت،

هایهادی)بدونتأمينپارکينگ،پروانهساختمانیصادر
هایفنیطرح 


کميته

مااادرس،عاشاااورا،

نماید :

طالقاااانیشااامالیو 27×05/8P
جنوبی ،معلم ،قادس،

 .۰ساختمان در بر خيابانهای سریعالسير به عرض  87متر و بيشتر
قرارداشتهودسترسیبهمحلاتومبيلرونداشتهباشد .

بلوار استقالل ،سعدی،

 .2ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خيابانهای به عرض  23متر و

بلاااوارپاسااادارانو

بيشترواقعشدهودسترسیبهمحلاتومبيلرونداشتهباشد .

ميااااادینوبلااااوار

  .0ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع

جمهااوریاسااالمیو

درختانکهنباشدکهشهرداریاجازهقطعآنراندادهاست .

آزادی

دربرکوچههاییقرارگرفتهباشدکهبهعلتعرضکمکوچه،

 .8ساختمان
امکانعبوراتومبيلنباشد .

عوارض کسر پارکينگ

 2مسکونی ساایر نقااط 27×02/۳P

  .7ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شيب زیاد ،احداث
پارکينگدرآنازنظرفنیمقدورنباشد .

شهر

 .1درصورتی کهوضعوفرمزمينزیرساختمانبهصورتیباشدکهازنظر

عوارض کسر پارکينگ

فنینتواندرسطحطبقاتاحداثپارکينگنمود.

تجاری خيابانهای امام

0

توضیحات

خميناااااای(ره)۰5،

براساسضوابطفنیوشهرسازیتعيينمیگردد.

بند(:)0شيبمقرردربند7

شاااهریور،رساااالت،

بند (  :)8شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب

مااادرس،عاشاااورا،

جداگانهایواریزوصرفاًدرامرتملکواحداثپارکينگعمومیهزینهنماید.


طالقاااانیشااامالیو
جنوبی ،معلم ،قادس،

27×7۰/57P

اریها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکينگهای تامين
بند ( :)7شهرد 
نشدهرادربرایاحداثپارکينگهایعمومیهزینهنمایند.

بلوار استقالل ،سعدی،

بند(:)1ساختمانهاییکهبرایصدورپروانهساختمانیپروندهآنهابهکمسيون

بلاااوارپاسااادارانو

ماده   ۰33ارجاع داده می شوند یا به دليل کسر یا حذف پاکينگ محکوم به

ميااااادینوبلااااوار

پرداختج ریمهمیشوندازپرداختعوارضاینتعرفهمعافمیباشندوفقط

جمهااوریاسااالمیو

مشمولپرداختجرائمکمسيونمیگردند.

آزادی
عوارض کسر پارکينگ
تجااااااریواداریو

 8صاااانعتیوسااااایر 27×08/7P
کاربریهااااااااااای
غيرمسکونی
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تعرفه شماره ( )2-65بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده طرحهای توسعه شهری
ردیف

مصوب

عنوان تعرفه عوارض تغییر کاربری

سال 6931

توضیحات

مسکونیبهتجاری(خيابانهایامامخمينی(ره)۰5،شهریور،ميادین،خيابانمعلمتااتقااطع
مالصدرا،بلواراستقاللوپاسداران،خيابانمدرستاتقاطعبعثت،خيابانهایطالقانیشامالی

۰

وجنوبیتاميدانفاطميه،خيابانقدس،خيابانسعدیتاتقاطعشهيدشاکر،بلاوارآزادیاز

۳3P×S

ميدانانقالبتانمایندگیسایپا،بلوارجمهوریاسالمیازميدانتاپيامنور

2

0

8

7

1

5

۳

۱

۰3

۰۰

۰2

۰0

۰8

۰7

مسکونیبهتجاریسایرنقاطشهر

73P×S

آموزشیعمومیوعالیبهمسکونی

07P×S

آموزشیعمومیوعالیبهتجاری

87P×S

آموزشیعمومیوعالیبهسایرکاربریها

23P×S

بهداشتیودرمانیبهمسکونی

83P×S

بهداشتیودرمانیبهتجاری

87P×S

بهداشتیودرمانیبهسایرکاربریها

23P×S

پارکوفضایسبزعمومیبهمسکونی

87P×S

پارکوفضایسبزعمومیبهتجاری

13P×S

پارکوفضایسبزعمومیبهسایرکاربریها

07P×S

فرهنگی،تاریخی،مذهبیبهمسکونی

07P×S

فرهنگی،تاریخی،مذهبیبهتجاری

87P×S

فرهنگی،تاریخی،مذهبیبهسایرکاربریها

23P×S

اداریوامنيتعمومیبهمسکونی

07P×S

اداریوامنيتعمومیبهتجاری

87P×S

اداریوامنيتعمومیبهسایرکاربریها

23P×S

گردشگریواقامتموقتبهمسکونی

83P×S

گردشگریواقامتموقتبهتجاری

87P×S

گردشگریواقامتموقتبهسایرکاربریها

27P×S

ورزشیوتفریحیبهمسکونی

73P×S

ورزشیوتفریحیبهتجاری

13P×S

ورزشیوتفریحیبهسایرکاربریها

03P×S

باغوفضایسبزخصوصیبهمسکونی

13P×S

باغوفضایسبزخصوصیبهتجاری

۳3P×S

باغوفضایسبزخصوصیبهسایرکاربریها

83P×S

حریمسبزوجنگلکاریوپارکجنگلیبهمسکونی

13P×S

حریمسبزوجنگلکاریوپارکجنگلیبهتجاری

۳3P×S

حریمسبزوجنگلکاریوپارکجنگلیبهسایرکاربریها

83P×S

خدماتیوتأسيساتشهریبهمسکونی

07P×S

خدماتیوتأسيساتشهریبهتجاری

87P×S

خدماتیوتأسيساتشهریبهسایرکاربریها

23P×S

پارکينگعمومیوخصوصیبهمسکونی

73P×S

پارکينگعمومیوخصوصیبهتجاری

53P×S

پارکينگعمومیوخصوصیبهسایرکاربریها

83P×S

کشاورزیوزراعیبهمسکونی

73P×S

کشاورزیوزراعیبهتجاری

57P×S

کشاورزیوزراعیبهسایرکاربریها

83P×S

ذخيرهمسکونیبهمسکونی

83P×S

ذخيرهمسکونیبهتجاری

87P×S

ذخيرهمسکونیبهسایرکاربریها

27P×S

ذخيرهخدماتیبهمسکونی

83P×S

ذخيرهخدماتیبهتجاری

73P×S

ذخيرهخدماتیبهسایرکاربریها

03P×S
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بند( :)۰امالکی که بر اساس طرحهای مصوب
شهری یا با درخواست مالک در کميسيون
 ،7مطابق عناوین قيد شده در تعرفه
ماده  
تغييرکاربرییابداینعوارضاخذخواهدشد.
بند(:)2هرگونهابقاءکاربریاوليهکهبعضاًاز
کميسيونماده 7مصوبهابقاءیاتثبيت صادر
میگردد ،در صورتی که مالکيت بر اساس

آخرین پروانه تغيير نکرده باشد مشمول
پرداختعوارضارزشافزودهنمیگردد.


تعرفه شماره ( )2-61بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیك جزئی
ردیف

۰

2

عنوان تعرفه عوارض
عوارضتفکيکعرصهباکاربری
مسکونیبهازاءهرمترمربع
عوارضتفکيکعرصهباکاربری
تجاریبهازاءهرمترمربع

مصوب

منشاء

سال 6931

قانونی

34381P

343۰25P

عوارضتفکيکعرصهباکاربری

0

صنعتیوکارگاهیوانبارتجاری

3435P

بهازاءهرمترمربع

اداریوسایربهازاءهرمترمربع

اراضیزیرنصابتفکيکیمصوب

7


)۰عرصه
الف-تجاری
ب-مسکونی
تفکيکمضاعفعرصهمسکونی

1

5




3438B × S
3430p × S

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

کسریحدنصابتفکيکبرای


×B
343257S

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

 8

عوارضتفکيکعرصهباکاربری

343۱2P


تفکيکمضاعفعرصهتجاری

34۰2p × S

تفکيکماده۰3۰تا733مترمربع

3430p × S

۳

تفکيکماده۰3۰بيشاز
733مترمربع

شهرداریهاو

 برای اراضی بیش از 611مترمربع طبق اصالحیه قانون ماده 111
شهرداری ها و تباصر ذیل آن عمل گردد.

عوارض تفکیک عرصه با هر نوع کاربری در صورت اعمال
ماده  111صرفاً برای اراضی با مساحت کمتر از  611متر
می باشد باستناد رای دیوان عدالت اداری.

تباصرذیلآن

 ۱

تفکيکوافراز

تبصره ( : )1کلیه امالکی که باستناد مواد  157و  158و غیره سند
دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول
پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می باشند.
تبصره( : )2عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعالم و نقل و
انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد عالوه بر
جرائم ،عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد.
تبصره ( :)3امالکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و
فاقد طرح تفصیلی می باشند و لیکن در حریم احتمالی جاده و فضای
سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد  157و  158و غیره سند دریافت
داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند.
تبصره ( :)5اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است
و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصالح تغییر کاربری
اینگونه اراضی در داخل حریم شهر انجام شود ،عوارض تفکیک یا افراز
براساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه وقابل وصول است.
تبصره ( : )6به هنگام تفکیک امالك و اراضی دارای مستحدثات یا بدون
مستحدثات یک قطعه از قطعات تفکیکی به عنوان سابقه از مساحت کل
کسر و مابقی مشمول عوارض تفکیک خواهد شد و مساحت یک قطعه به
عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد به میزان حداقل
نصاب تفکیکی خواهد بود.
بخشنامه شماره  83/8/19 – 16833/51/11استانداری فارس – معاونت
امور عمرانی
 -2الف) عوارض تفکیک اعیانی :چنانچه مالکین واحدهای ساخته
شده برخالف مندرجات مفاد پروانه ساختمان اقدام به تفکیک
اعیانی نمایند مشروط ب ر رعایت دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی
می بایستی عوارض تفکیک انجام شده را به متراژ کوچکترین واحد
یا واحدهای منفک شده به ازاء هر مترمربع  61%pمحاسبه و
پرداخت نمایند.
 ماده  111قانون شهرداریها ،برای اراضی کمتر از  611مترمربع

براساساصالحيه
قانونماده۰3۰

توضیحات

3432P × S
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تعرفه شماره ( )2-67عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط بازاء هر متر مربع
ردیف

۰

عنوان تعرفه عوارض
عوارضبهرهبرداریدرکاربری

غيرمرتبطتجاری

مصوب
سال 6931
برابرتعرفهتجاری

واحدهایمسکونیجهتدفاتر
2

شرکتهایتوليدیودفاترمهندسی

باتنظيمتفاهمنامهفیمابينشهرداریوبهاره
8/1P

ومشاورهو...
0

دفاترنقشهکشیوطراحی

توضیحات

بردارواخذتعهدمحضریازبهارهبارداراقادام
گردد.

2/۱P
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تعرفه شماره ( )2-68عوارض استفاده از مازاد تراکم و طبقات در اراضی و امالک مسکونی  -تجاری -اداری  -پزشکی و صنعتی
()6

عنوان تعرفه
عوارض

(معافیت)
تراکم
پایه
(درصد)

()2
تراکم مازاد
تا سقف
پیش بینی
در طرح

()9
عوارض
متعلقه به
ازاء هر
مترمربع

(درصد)

مازاد بر
سقف پیش
بینی در

عوارض متعلقه به ازاء هر
مترمربع

مصوب سال 6931

ردیف ()2
(درصد)
تبصره(:)۰وصولعوارضمازادبرتراکمپایهبار

تادوطبقه

متوسط

%۰23

زیاد

%۰23

کم

%۰23

متوسط

%۰23

زیاد

%۰23

تراکممسکونی

کم

%۰23

توضیحات

تا%۰07

0B

مازادبه

7B

%۰23

ریال1B ≤2333333

همکف

7B

اول

۰3B

طبقه
زیرزمين
طبقههمکف

تا%۰13

معاف

مازادبه

۰3B



 ۳B

%۰23

۰2B

تا%283

معاف

مازادبه

۰2B



۰3B

%۰23

۰7B

تا%۰07

 1B

اساسعرصهبعد(مصوبهایدرشوراداریمکاه

طبقهاول

عبارتقبلبایدجایگزینشودبهمنظاورامتيااز
جهتعقبنشاينیملاک)ازعقابنشاينیو
اصالحسندمیباشد.
تبصره(:)2متقاضیمکلفباهپرداخاتعاوارض
زیربناعالوهبرعوارضفروشتراکممیباشاد(.

 ۰B
۰3B

اینجامعنيفروشنمیدهدچونبراساسضاوابط
داریمصحبتمیکنيم)
تبصره(:)0ميزانتراکمپایهوماازادبارآنتاا
سقفپيشبينیشدهدرطرحوهمچنينساطح

۱B

اشغالدرنقاطمختلفشهربراساسضوابططرح
توسعهمصوبشهریمیباشد
*اصالحسندشاملاجرایماده 87قانونثبتو

طبقهدوم

۳B

طبقهسوم

5B

صلحمعوضبرایامالکقولنامهایمایشاودو
شهرداریقبل ازاصالحسندنمیتواندپایانکار

طبقهچهارم
بهباال

غيرقابلتفکيکصادرنماید(.پایانکارتفکيکی
ماده87اعمالمیشود)

1B

**تراکمپایهحداقلتراکمیاستکهدرضوابط
طرحدرهرمنطقهپيشبينیشدهوتراکمپيش

تراکمتجاری–صنعتی–اداریوسایر

بينیشدهدرطرح تراکمیاستکهضوابططرح

مازادبه
%۰23

۰3B

تا%۰13

معاف

مازادبه

23B



۰1B

%۰23

28B

تا%283

23B

مازادبه

28B

%۰23

03B

طبقههمکف

۰7B

طبقهاول

۰8B

طبقهدوم

۰0B

طبقهسوم

۰۰B

افزونبرتراکمپایهدرهرشهرمجوزفاروشآن
راداده،بدیهیاستچنانچاهماؤدی،متقاضای
استفادهازتراکمبيشترازمجاازباشادبایساتی
پسازاخذمصوبهکميسيونماده7عاوارضآن
وصولشود.
تبصره(:)8دراراضایمساکونی،امالکایکاه
باالجبارورعایاتبارهمساایهوایجاادنماای
یکدستاقدامبهاضافهبنایمازادبرتراکممجاز
مینمایندبراساسایانتعرفاهقابالمحاسابه
خواهدبود.
تبصره(:)7چنانچهطبقهزیرمينشااملتاراکم
گردد۰B،قابلمحاسبهخواهدبود.
تبصره(:)1درصورتیکاهپيلاوتباهعناوان
یکواحدمسکونیپيشبينیشودمساحتواحاد
مربوطهغيرازمشاعاتجزاضافهتراکممحسوب
میگرددودرصورتیکهزیرزمينیااپيلاوت (
تبدیلپارکينگ،انباری،سرایهداریبهمسکونی

طبقهچهارم
بهباال

درپيلوت)بهواحدمسکونییاتجااریتبادیل

5B

گرددپسازابقاءتوساطکميسايونماادهصاد
عالوهبراخذجریمهمشمولعوارضمازادتراکم
میگردد.
تبصره(:)5درصورتیکهنيمطبقهتحاری
دارایراهمستقلباشدتمامسطحزیربناجزء
اضافهتراکممحسوبمیگردد
 9-9تبصره یك و بند  9-2-6تبصره یك
در بناهای صرفا تجاری در صورت استفاده از
سطح اشغال بیش از حد مجاز  P11لحاظ گردد.
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تعرفه شماره ( )2-63عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

توضیحات

سال 6931

 -۰زمان وصول این عوارض هنگام صدور پروانه
ساخت و نقل و انتقال و نيز درخواست مالک می
برایامالکیکهپساز

۰

اجرایطرحدارای
باقيماندههستند

متراژعرصه×KP
××Aعرضمعبر
جدید–عرض
معبرقدیم

K=2

باشد.

عرضملک=A

-2امالکیکهدراثرتعریضمعبرقسمتیازآندر

قيمتمنطقه=P

تعریضقرارمیگيرد،دراینحالتشهرداریمی
تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل
مطالباتمالکتهاترنماید.
 -0چنانچه مالک برابر ضوابط طرحهای توسعه
شهریامکاناستفادهازموقعيتجدیدرانداشته
باشد،مشمولپرداختاینعوارضنخواهدشد.
 -8امالکی که پس از اجرای طرح در جبهه های

امالکیکهعقبنشينی

بعدی واقع می شوند ،در این صورت متناسب با

ندارندولیمعبرمشرف
بهملکتعریضمیشود

2

ومشرفيتامالکیکهدر
اثراصالحسندمالکيت

فاصله ملک از عرض معبر جدید %83 ،از عوارض
%81تفاوتقيمتکارشناسیروزقبلو
بعدازاصالح

دربرمعبروکوچهواقع

موضوعاینتعرفهمحاسبهووصولمیشود.
ضریبیازبَرملک=A
قيمتمنطقهبندی=P

میشوند

درتعيينضریبKعالوهبرتوجهبهارزشافزوده
حاصلازتعریضمعبرمواردیازجملهتراکمسطح
و=K
ارتفاعنيزدرنظرگرفتهمیشود.
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تعرفه شماره ( )2-21عوارض پیشآمدگی (بالکن) مشرف به معابر
مصوب

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

۰

بالکنروبستهمسکونی

۰7P

2

بالکنروبازمسکونی

۰3/07P

توضیحات

سال 6931

بند(:)۰کليهضوابطمقرردربخشنامه275۱۳/۰/0/08مورخ۰052/۰2/3۳وزیرمحترم
کشوربهشرحذیلالزمالرعایهاست:

صورتروبستهوزیربنایمفيدمورد


آمدگیدرمعبرعمومی،به

کهپيش

درصورتی
-۰
هایمسکونی،تجاری،اداری،صنعتیقرارگيرد،عالوهبراینکهجزو


استفادهواحد
ازهرمترمربعپيشآمدگی

زیربنایمفيدمحسوبوعوارضمربوطهوصولخواهدشد.
مشروطبراینکهازقيمتروززمينتجاوزننماید،ازمتقاضيانوصول

برابراینتعرفه

0
8

7

بالکنروبستهتجاری،
صنعتیواداری
بالکنروبازتجاری،
صنعتیواداری
پيشآمادگیجهتسایه
بانبررویپنجرهها

۰1P

1

سطحجهتراهدسترسی

هایجانبیباشدولیبهصورتبنای


صورتروبستهودارایدیوار

آمدگیبه
-2اگرپيش
عالوهبراینکهجزوزیربنای

غيرمفيدمورداستفادهقرارگيرد(صرفاًبهصورتبالکن)

۰0/۳P

ناخالصمحسوبوعوارضمربوطهوصولخواهدشد،ازهرمترمربعپيشآمدگی%73بند

یکوصولخواهدشد.
صورتروبازوفاقددیوارهایجانبیباشد(تراس)فقطمعادل


آمدگیبه

چنانچهپيش
-0
%73بندیکوصولخواهدشد.

7/0P

صورتسایهبانمورداستفاده

نانچهپيشآمدگیسقفآخرینطبقهبناصرفاًبه

بند:چ
قرارگيرد.مشمولمقرراتاینتعرفهنخواهدبود.
چنانچهپيشآمدگیپسازساختبناوخارجازدرصدمجازبودهباشددر

بند(:)2

نصبپلهوپيشآمدگی
درحياطوخارجاز%13

خواهدگردید.

آمدگیبهصورتمازادبرتراکم


صورتابقاءتوسطکميسيونمادهصدوصولعوارضپيش
مجازبرمبنایتعرفهمربوطهمحاسبهخواهدشد.

03P

مسائلایمنیوفنیبایدبهتائيدناظربرسد.

بهطبقاتباال

19

تعرفه شماره ( )2-26عوارض افراز و تفکیك اراضی

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب
سال 6931

۰

هرمترمربعاراضیباکاربریمسکونی

8/1P

2

هرمترمربعاراضیباکاربریتجاری

۰2/5P

0

هرمترمربعاراضیباکاربریاداریوخدماتی

۱/2P

8

هرمترمربعاراضیباکاربریصنعتی

1/۱P

7

هرمترمربعاراضیباکاربریباغوزراعی

0/87P

تفکيککمترازحدنصاببهازایهرمترمربع
نصابتفکيکمسکونی233مترمربع(برابر

1

۰0/۳P

ضوابططرحتفصيلی)
نصابتفکيکتجاری۰۳مترمربع(برابرضوابط
طرحتفصيلی)

5

۰۰/7P

عوارضتفکيکعرصهواحدهایتجاری
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توضیحات

افراز صرفاً در مورد اعيانی امالک است و
مربوطبهعرصهنمیشود.

تعرفه شماره ( )2-22عوارض تفکیك اعیانی
مصوب

منشاء

سال 6931

قانونی

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

۰

عوارضتفکيکاعيانیمسکونی

2

مسکونی

0

واحدهایاداری

 8

واحدهایتجاری

7

سایرکاربریها

طبقتعرفهمسکونی

تفکيکمضاعفعرصهمسکونی

 0p × S

تفکيکمضاعفعرصهتجاری

۰2P × S

توضیحات


قبلازسال57

تبصره(:)۰درخصوصتفکيکاعيانیکه

 ۰p × S

دارای صورتجلسات تفکيکی اداره ثبت
باشندبرمبنایتعرفهسالتفکيکوصول
خواهدشد.

بعدازسال57
 0p × S

تبصره ( :)2عوارض این تعرفه به کل بنا
تعلق گرفته و مشترکات به ميزان
قدرالسهمبينواحدهاتقسيممیشود.

قبلازسال57
 8p × S
بعدازسال57

تبصره(:)0اینعوارضدرزماندریافت

 ۳P × S

پایانکارودرصورتدرخواستمتقاضی

بعدازسال57
۰2P × S

1

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

۳p × S

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

قبلازسال57

برای تفکيک اعيانی و یا در هر زمان
دیگریکهمالکتقاضایتفکيکاعيانییا
تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل
وصول است و بدون تقاضای مالک برای
تفکيک،وصولآنغيرقانونیاست.
تبصره(:)8درهنگامصادورپایاانکاار
چنانچهمالکمتقاضایتفکياکاعياانی
نباشدشهرداریموظفاساتدرگاواهی
پایانکارقيدنمایدکهاینگاواهیبارای
تفکيکاعيانیفاقدارزشاست.

تبصره( :)7برای ساختمانهای طبقاتی به
ازاءهرطبقهباالیهمکفبارعایتارتفاع
مجاز  %۰3از کل مبلغ محاسبه کسر می

 )۰اعيان

5

الف-مسکونی(آپارتمانها)

 0P × S

حداقل53مترمربع



ب-تجاری:

 0B × S

محاسبهطبقههمکفکسرمیگردد.
تبصره (: )1قبل از سال57پایان عمليات
ساختمانی

پاساژها۰2-۰۳:مترمربع
سایر73:مترمربع

گردد .در زیرزمين هم  %۰3از کل مبلغ

 2B × S
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تعرفه شماره ( )2-29سهم خدمات حاصل از تفکیك اعیانی
مصوب

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

۰

تا033مترمربعاعيانی

0/87P

2

تا133مترمربعاعيانی

8P

0

از13۰مترمربعاعيانیبهباال

8/1P

8

عوارضپایانکاربدونتفکيک

3/07P

توضیحات

سال 6931



ميانگينسطحواحد=Mتعدادواحد=Nضریبمحلی=Kقيمتمنطقهبندی=KP×N×MP

ارزش افزوده حاصل از تفکیك اراضی
باتوجهبهاینکهبعضیازاراضیوابنيهواقعدرمحدودهوحریمشهربدونتائيدنقشهتفکيکیازسویشهرداریاقدامبه
تفکيکزمينویادریافتسندمالکيتخودنمودهودرنتيجهبابتتأمينخدماتموردنيازاینگونهامالکهزینهگزافیبه
شهرداریوبهتبعبهشهروندانتحميلمیشود.لذابهموجبتبصرهیکماده 73قانونمالياتبرارزشافزودهونيز
تبصره  8قانونتعيينوضعيتامالکواقعدرطرحهایدولتیوشهرداریهامصوبهسال ۰015وبهمنظورجبرانبخشیاز
هزینههایفوق،مشمولپرداختمبالغیتحتعنوانارزشافزوده(بهایخدماتحاصلازتفکيک)میگردند.
کليهاراضیوعرصهساختمانهاییکهمساحتآنهاکمتر از 733مترمربع میباشدودارایکاربری مربوطهبوده،هنگام
دریافتپروانهساختمانییاگواهییاپایانکارویاپاسخهراستعالممشمولپرداختارزشافزودهبهشرحذیلمیگردند:
  -۰اراضیوعرصهساختمانهاییباسندششدانگکهبهنوعیپاسخنقلوانتقالیاصدورپروانهیاتائيدنقشهتفکيکییا
پایانکارازمراجعقانونیگرفتهباشند،معافهستند.
 -2اراضیوعرصهساختمانهاییکهدارایسندششدانگمیباشندونقشهتفکيکیآنهابهمهرشهرداریممهورنشده
باشند.
  -0اراضیوعرصهساختمانهاییکهدارایسندششدانگمیباشندواسنادمذکوربدونتائيدنقشهتفکيکیازسوی
شهرداریصادرشدهاستیااینکهسندآنازطریقمادتين۰85و۰8۳قانونثبتصادرگردیدهاست.
 -8اراضی با سن د عادی یا مشاعی که مالکيت آن از سوی مراجع قضایی و قانونی احراز شده و حدود تصرف توسط
کارشناستائيدگردیدهاست.

کليهاراضیوعرصهساختمانهاییکهمساحتآنهاکمتراز( 733پانصد)مترمربعمیباشدودارایکاربریمربوطهبوده،
هنگامدریافتپروانهساختمانیویاپا یانکاربامراجعهبهشهرداریمشمولپرداختعوارضارزشافزودهبهشرحجدول
ذیلمیگردند:
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تعرفه شماره ()2-26

عنوان تعرفه عوارض

ردیف

مصوب
سال 6931

اراضیوعرصهساختمانهاییکهدارایسندششدانگمیباشندوقبلازسال ۰01۳واردمحدوده
۰

شهرشدهباشندونقشهتفکيکیآنهابهمهرشهرداریممهورنشدهباشند.

0/87P

اراضیوعرصهساختمانهاییکهدارایسندششدانگمیباشندواسنادمذکوربدونتائيدنقشهتفکيکیاز
سویشهرداریصادرشدهاست.یااینکهسندآنازتاریخ۰053/3۰/3۰بهبعدازطریقمادتين۰85و۰8۳صادر

2

گر دیده بهاستثناء اراضی و امالکی که بعد از تاریخ آبان ماه ( ۰01۳تاریختصویب طرح جامع شهری) وارده
محدودهشهرگردیدهاست.
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۰7P

عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی
ماده یك :
بهاستنادتبصرهیکذیلماده7قانوناصالحموادیازقانونبرنامهسومتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران
وچگونگیبرقراریعوارضوسایروجوهازتوليدکنندگانکاال،ارائهدهندگانخدماتوکاالهایوارداتیبهمنظورتأميناعتبارالزم
جهتاجرایپروژههایخدماتی،عمرانیوهمچنينایجادهمخوانیالزمبينسياستوصولارزشافزودهغيرمسکونیوسرانههای
خدماتموردنيازازمحلوصولارزشافزودهغيرمسکونیدرحدضابطهطرحتفضيلیومازادبرآنپسازتصویبکميسيونماده7
بهشهرداریآبادهاجازهدادهمیشودطبقفرمولKPوتباصرذیلاقدامبهوصولعوارضارزشافزودهغيرمسکونینماید.

تبصره:۰عوارضارزشافزودهطبقطرحتفضيلیدریکطبقهتجاریبراساسجدولشماره۰محاسبهمیگردد.
جدول 6
تعرفه شماره ( )2-25مقدار ضریب  Kبرای هرمترمربع تجاری حداکثر تا یك سطح واحد تجاری
مصوب

عنوان تعرفه عوارض

سال6931

واحدهایتجاریتا27مترمربع

۰0K

واحدهایتجاریبيشاز27مترمربعتا73مترمربع

۰2K

واحدهایتجاریبيشاز73مترمربع

۱K

تبصره :2عوارضارزشافزودهمازادبرضابطهعمومیطرحتفضيلیکهبيشازیکسطحتعریفمیگردندبارعایتیکطبقهآنبر
اساسجدولشماره۰ونسبتبهمازادبراساسجدولشماره2محاسبهمیگردد.

جدول شماره 2
مصوب

عنوان تعرفه عوارض

سال 6931

واحدهایتجاریتا27مترمربع

2۰K

واحدهایتجاریبيشاز27مترمربعتا73مترمربع

27K

واحدهایتجاریبيشاز73مترمربع

01K

تبصره:0عوارضارزشافزودهبرایهرمترمربعانبارتجاریبرابرجدولشماره.0

جدول شماره 9
مصوب

عنوان تعرفه عوارض


سال 6931

هرمترمربعانبارتجاری

 ۳K

تبصره : 8کليهامالکیکهبدوناخذمجوزازشهرداریاحداثیاتبدیلبهمسکونیوتجارییاانبارتجاریدرکاربریمرتبطمی
گردند،درصورترعایتاصولشهرسازیپسازطرحموضوعدرکميسيونمادهصدچنانچهرأیبرابقاءبناباشد،عوارضافزودهآن
بهصورت23Pدرسال۰0۱8وپيشنهادبرایسال27P۰0۱7محاسبهمیگردد.
تبصره:7عوارضارزشافزودهبرایواحدهایتجاریمحلهایدربرگذرهایتا۰1متر.
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مصوب سال 6931
۰2/5P
تبصره:1عوارضارزشافزودهغيرمسکونیجهتدفاترکارتجاری.
مصوب سال 6931
۰3/07P
تبصره : 5درخصوصاحداثویاتبدیلواحدهایمسکونیبهواحدهایادارییاخدماتی،درصورتیکهدرکاربریمجازقرارداشته
باشد،معافواگردرکاربریمجازنباشدمشمول%73عوارضتبصرههای۰و2میگردد.
تبصره: ۳امالکتجاریکهقصدتجدیدبنادارند،معادلسطحزیربنایدارایمجوزوپایانکاردرهمانطبقهازارزشافزودهتجاری
معافومابقیمساحتموردتقاضابهنرخوفرمولروزمحاسبهمیگردد.اینمعافيتقابلتهاترباعوارضسایرطبقاتنيست.
تبصره:۱خبازیهابااستثناءنانفانتزی،سفيدپزی،گرمابهمشمولعوارضارزشافزودهنخواهدبود
تبصره:۰3برایمحاسبهعوارضتبصرههایفوقدرطبقاتبهشرحذیلتعدیلتعلقمیگيرد.
،ه)طبقهسوموباالتر.%73
الف)طبقههمکف،%۰33ب)طبقهزیرزمين،%13ج)طبقهاول،%۳3د)طبقهدوم %13
توضيحات:
 = Kضریببراساسجداولتعيينمیگردد.سال ۰0۱8درخيابانهایاصلی K = ۰ودرخيابانهایفرعی K = 0وسال ۰0۱7در
خيابانهایاصلیK=۰/2ودرخيابانهایفرعی.K=0/87
 = Pعبارتاستازآخرینارزشمعامالتیزمينکهمالکعملادارهداراییشهرآبادهاستوبهتصویبشورایمحترمشهرنيز
رسيدهاست.
واحدتجاری:عبارتاستازساختمانهاییکهبرابرتبصرهذیلبند28ماده77قانونشهرداریهابهمنظورکسبوپيشهوتجارت
احداثگردیدهاست.
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تعرفه شماره ( )2-21عوارض تعمیرات
مصوب

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

۰

واحدهایخدماتیواداری

2/۱P

2

واحدهایتجاریوصنعتی

0/87P

0

جریمهساختمانهایمسکونیبدون
پروانهقبلازسال۰011

سال 6931

2/0P

جریمهساختمانهایتجاریوسایر
8

کاربریهابدونپروانهقبلازسال

1/۱P

۰011
7
1

5

۳

عوارضکسرفضایبازآپارتمانی
(هرمترمربع)
عوارضکسرفضایبازواحدهای
ویالیی(هرمترمربع)
عوارضتوسعهوتجهيزاتآتش
نشانی
کدپستی
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۰5/27P
۰7P

%۳عوارضپذیره

۰73/333ریال

تعرفه شماره ()2-27

ردیف

مصوب سال 6931

عنوان تعرفه عوارض
کارشناسیآتشنشانی
تجاری

۰

بازدیدکارشناسازصنوف

کارگاهی

073/333
ریال
وسائطنقليه

2

کارشناسیحریقجهتپاسخ

ومنازل

استعالمازادارات،بيمهو...

773/333
ریال

873/333ریال
مغازهوکارگاه
۰/۰33/333ریال

کارخانه

773/333ریال
کارخانه،مزارع،
دامداری
2/033/333ریال

اعزام0نفرمأموربایکخودرو

0

773/333ریال

جهتاحتياطحریق
(هرساعت)

8

هرگونهآموزشهمگانیازطرف

داخلایستگاهآتشنشانی

شهرداریرایگانو

133/333ریال

درصورتتقاضایافرادحقيقییا
حقوقی

خارجازایستگاهآتشنشانی

جهتآموزشاطفاءوامدادونجات

۳33/333ریال

(هرساعت)

بهایخدماتکارشناسی:
 -۰هرگونهپاسخاستعالمبانکوسایراداراتعالوهبرکارشناسیمبلغ833/333ریالدریافتمیگردد.
 -2بابتخدماتکارشناسی(بازدید،پاسخاستعالم،هرگونهتقاضایمالکجهتدریافتاطالعملکیمشمولبندیکمی
شود).
 -0خدماتکارشناسیبرایاداراتوسازمانهامبلغ833/333ریال.
 -8کارشناسیبرایزمينهاوسازمانهایمسکونیخارجازمحدودهشهرتادوطبقه873/333ریال.
 -7کارشناسیبرایزمينهاوسازمانهایتجاریداخلمحدودهشهرتادوطبقه033/333ریال.
 -1کارشناسیبرایزمينهاوسازمانهایمسکونیداخلمحدودهشهرتادوطبقه073/333ریال.
 -5کارشناسیبرایزمينهاوسازمانهایمسکونیداخلمحدودهشهربيشازدوطبقهبهازایهرطبقه233/333ریالاضافهمی
گردد.
تبصره:۰عوارضکارشناسیبهازایهرنوبتمراجعهودریافتپاسخاستعالمیاتقاضاوصولمیگردد.
تبصره:2درصورتپاسخبهاستعالمتاسهنوبتدریکماهتنهایکنوبتکارشناسیدریافتمیگردد.
 -۳بابتنظارتساختمانها%0وصولمیشودومشمولمواردذیلمیشود:
 )۰نظارتبرساختمانهایبناییوسازهای)2،طراحیساختمانهایبناییوسازهای)0،محاسبهسازههایبتنیوفلزی)8،
طراحیونظارتتأسيسات(مکانيکی،برقو)...
تبصره:کليهشرکتهایمجریوطراحمیبایستدرهنگاماخذپروانهساختمانیعالوهبریکدرصدپيمان%7،بهایخدماترا
پرداختنمایند.
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تعرفه شماره ( )2-28هزینه بهاء خدمات کارشناسی
ردیف

نوع کاربری

۰

مسکونی

2

تجاریوکارگاهی

0

ساختمانهایاداریوبانکها

مصوب

منشاء

سال 6931

قانونی

توضیحات

033/333ریالوبهازاءهرواحداضافی
بيشازدوطبقه53/333ریالاضافه
میگردد.
تاميزان27مترمربعهرواحد

میگردد.

۰/733/333ریال
تایکهکتار

۰تا7هکتار۳33/333ریال

8

اراضیکشاورزیدرحریم

بيشاز7تا۰3هکتار۰/333/333ریال

شهر

بيشاز۰3هکتار۰/733/333ریال

سایرمواردازقبيلکارشناسی

7

جهتتفکيکاراضی،امورات
عمرانی،فضایسبز،خدمات

233/333ریال

شهری،امالکیو....
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بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

27مترمربعاضافه۰33/333ریالاضافه

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

033/333ریالوبهازاءمازادهر


 تبصاااره:چنانچاااهدر
سااازمانهااایوابسااتهبااه
شااهردارینياازخااادمات
کارشناسیارائهشودمطاابق
تعرفااههااایمااذکورعماال
میگردد.

عوارضبرنقلوانتقال(اعمازملکییاسرقفلی):
عوارضبرمعامالتغيرمنقولعبارتاستاز:
-۰امالکمسکونی-2،%27امالکتجاری-0،%87امالکصنعتیوخدماتی-8،%23امالککشاورزی-7،%۰3امالک
تجاری-مسکونی-1،%07اراضیمسکونی.%07
 -۰مالکارزشمعامالتی،امالکیاستکهتوسطادارهداراییدرهرنوبتنقلوانتقالدرزمانپاسخبهاستعالمدفترخانه
اعالممینماید.کليهانتقالدهندگانامالکاعمازاشخاصحقيقییاحقوقی(دولتییاخصوصی)مشمولپرداختاین
عوارضمیش وند،بابتپاسخاستعالمدفترخانهدرخصوصنقلوانتقالخودرومعادلعوارضهمانسالبابتعوارضنقل
وانتقالدریافتمیشود.
 -2امالکیکهدرتعریضگذرموردمسيریاطرحشهرداریواقعمیگردندومالکنسبتبهانتقالزمينبهنامشهرداری
اقداممینماید،مشمولعوارضنقلوانتقالنمیشود.

معافيتوتشویقات:
  تجدیدبنایساختمانهایتخریبشدهویادرحالتخریبناشیازحوادثغيرمترقبهمثلزلزله،حریق،رانشزمين،بمباران،سيلوغيرهبهاندازهاعيانیمشمولعوارضنمیگردد.
بهمنظورتشویقاحداثپارکينگ،سازندگانپارکينگهایطبقاتیعمومیدرکاربریمربوطهبارعایتسایرضوابطشهرسازیمشمولعوارضاحداثبنانمیگردد.
بهمنظورتشویقمالکينجهتتجميعپالکهایهمجوار(دارایسندرسمی)بصورتعرصهباچندقطعه%03تخفيفدرعوارضپروانهشاملزیربناوتراکممازادوسایردریافتیهاجهتقطعاتتجميعشدهاعمالمیشود.
جهتبناهایتجاریوابستهبهمراکزمذهبی%۳3عوارضتجاریمحاسبهمیگردد.  بهمنظورتشویقدرخصوصنوسازیبافتهایفرسوده،درصورتتایيدواحدشهرسازیمبنیبرقرارگيریملکدرمحدودهبافتفرسوده%73،عوارضصدورپروانهمحاسبهووصولميگردد.

قانونرفعموانعتوليدرقابتپذیروارتقاءنظاممالیکشور:
ماده: 7۱شهرداریهامکلفند  حداکثرتایکهفتهپسازپرداختنقدییاتعيينتکليفنحوهپرداختعوارضبهصورت
نسيه،نسبتبهصدوروتحویلپروانهساختمانبهمتقاضیاقدامنمایند.درخواستیادریافتوجهمازادبرعوارضقانونی
هنگامصدورپروانهیابعدازصدورپروانهتوسطشهرداریهاممنوعاست.پرداختصددرصد()%۰33عوارضبهصورتنقدی
شاملدرصدیتخفيفخواهدبودکهبهتصویبشورایاسالمیشهرمیرسد.درپرداختعوارضبصورتنسيه(قسطیو
یایکجا)نيزبه ميزانیکهبهتصویبشورایاسالمیشهرمیرسدحداکثرتانرخمصوبشورایپولواعتباربهمبلغ
عوارضاضافهمیشود.شهرداریهامکلفند  درصورتعدماجرایطرحباکاربریموردنيازدستگاههایاجراییموضوع
ماده 7قانونمدیریتخدماتکشوریتاپایانمهلتقانونی،بدوننيازب هموافقتدستگاهاجراییذیربطباتقاضایمالک
خصوصییاتعاونیباپرداختعوارضوبهایخدماتقانونیطبققوانينومقرراتمربوطهپروانهصادرکنند.
پيشنهادبرایسال:۰0۱1
-۰درصورتپرداختنقدیعوارض،ميزان%۰3تخفيفدرعوارضپذیرهوپيشآمدگیوبالکن،تفکيکعرصهواعيان،
ارزشافزودهتجاری.
 -2درصورتپرداختنسيهعوارض،برابرنرخمصوبشورایپولواعتباربهعوارضپذیرهوبالکنوپيشآمدگیوارزش
افزودهتجاریودیوارکشیوکسرپارکينگاضافهشود.
29

تعرفه شماره ( )2-23عوارض درب اضافه
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب سال 6931

۰

دربپيادهمازاد(مسکونی)

73P

2

دربسوارهمازاد(مسکونی)

۳7P

0

دربپيادهمازاد(تجاریوسواره)

53P

8

دربخدماتی(پيادهوسواره)

07P

7

درباداری(پيادهوسواره)

07P

تعرفه شماره ( )2-91نقشه و نظارت و تابلو
ردیف
۰

نقشه



2

نظارت

0

تابلو



هرمترمربع
0733ریالبهازاء

ناظرینوتأیيدنقشههای

0/333/333ریال




2/333/333ریال

تاسيسات

 )۰از۰تا233مترمربع

7

533/333ریال

 )2از23۰تا733مترمربع

۰/733/333ریال

 )0از73۰تا۰333مترمربع

0/333/333ریال

۰333 )8مترمربعبهباال

ارائاااهشااادهتوساااط

هرمترمربع

نظارتوشهرسازیو کاردانان

نقشههایUTM

باتوجهبهبررسای

هااا،تشااکيلپرونااده

بهازایهرمترمربع
0333ریال

مهندسين نقشاه کاش و
سازمان نظام مهندسای و

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

8

نقشه،محاسبه،

(کارشناسان)



0733ریالبهازاء

73333ریال

تشکيلپرونده
ناظرینوطراحان

سال 6931

قانونی

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

نوع خدمات

مأخذ و نحوه وصول

مصوب

منشاء

توضیحات

انجام خدمات رسيدگی به
نقشههایطراحایشاده
برابر ضوابط طرح تفصيلی
وساختوتهيهتابلوهاای
مجااوزصااادرهاحااداث
بناهایمسکونیوتجااری
وغياارهعااوارضمربوطااه
وصولخواهدشد.



باباااتخااادمات

تشکيلپروندهوثبتناام
سااهميهبناادیناااظرین
ساااختمانیومهندسااين
نقشهکشومعرفیساالنه
بهسازماننظاممهندسای
واستفادهازسهميهنقشه
ونظارتاینبهاءخدمات

قابلوصولخواهدبود.
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تعرفه شماره ( )2-96جدولارزشمعامالتساختمانبرابرتبصره۰۰مادهصدقانونشهرداریها

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب سال 6931
بتن و فلز

آجری

۰

اضافهبنایمسکونیدرسطحاشغالمجازمازادپروانه

۰7P

۰8 P

2

اضافهبنایمسکونیدرسطحاشغالمجازمازادتراکم

۰1P

۰7 P

0

اضافهبنایمسکونیدرباغشهرمازادپروانه

۰8P

۰0P

8

اضافهبنایمسکونیدرباغشهرمازادتراکم

۰1P

۰0P

7

اضافهبنایتجاری-خدماتیبهاداریمازادپروانه

۰1P

۰8P

1

اضافهبنایتجاری-خدماتیبهاداریمازادتراکم

۰1P

۰1P

5

تبدیلپيلوت-انباریبهمسکونی(انباری)

۰8P

۰2P

۳

تبدیلزیرزمين-انباریبهمسکونی(انباری)

۰1P

۰8P

۱

تبدیلانباریبهمسکونی(درطبقات)

۰۰P

۰3P

۰3

انبارتجاریبهتجاری

۰8P

۰2P

۰۰

تبدیلپيلوتبهتجاری

۰8P

۰0P

۰2

تبدیلانبارتجاریبهتجاریهمکفواول

۰1P

۰0P

۰0

تبدیلانبارمسکونیبهتجاری

۰۰P

۰2P

۰8

تبدیلانبارمسکونیبهانبارتجاری

۰۰P

۰۰P
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ادامه تعرفه شماره ()2-91
مصوب سال 6931
ردیف

عنوان تعرفه عوارض
بتن و فلز

آجری

۰7

احداثتجاریدرحياط(باریکهسازی)

2۰P

2۳P

۰1

احداثطبقهمازادبرپروانهمسکونی

2۳P

۰83P

۰5

احداثبالکنداخلتجاری

۰3P

۰۰P

۰۳

تبدیلپارکينگبهواحدمسکونی

2۰P

۰۱P

۰۱

تبدیلپارکينگبهواحدتجاری

8۳P

8۳P

23

کسرفضایباز

28P × N

22P × N

2۰

جریمهباریکهسازیباراهمستقل

28P

22P

22

تصرفمعبروکوچهوحریم

77P

77P

20

احداثواحدمسکونیبدونپروانه

۰۰3P

۰۰3P

28

حذفپارکينگمسکونی

17P

77P

27

حذفپارکينگتجاری

57P

17P

21

احداثواحدتجاریبدونپروانه

۰73P

۰73P

25

انباریتجاریبهمسکونی

 ۳ P

 5 P
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تعرفه شماره ( )2-92عوارض تمدید پروانه ساختمانی
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

منشاء

سال 6931

قانونی

توضیحات
تبصره(:)۰طبقتبصره 2مااده  2۱قاانوننوساازیوعماران
شهریدرپروانههایساختمانیکهازطرفشهرداریهاصاادر
میشودبایدحداکثرمدتیکهبارایپایاانیاافتنسااختمان

۰33درصدعوارضروزمنهای

ضروریاستقيدگرددوکسانیکهدرميدانهاومعابراصالی

پرداختیپذیرهقبلی

شهراقدامبهاحداثساختمانمیکنندبایدظرفمادتمقارر
درپروانههاساختمانخودرابهاتمامبرسانندودرصورتیکاه
تادوسالبعدازمدتیکهبرایاتمامبنادرپروانهقيدشدهبااز
همناتمامبگذارندعوارضمقرردراینقانونبهدوبرابرافزایش
یافتهوازآنبهبعدنيزاگرساختمانهمچنانناتمامباقیبماند
برایهردوسالیکهبگذردعوارضبهدوبرابرمأخذدوسالقبال
افزایشخواهدیافتتابه8برابربالغگردد.ابنياهناتماامکاهاز
طرفمقاماتقضاییتوقيفشدهباشدمشمولاینمادهنخواهد
بود .
تبصره(:)2متقاضياتیکهقبلازموعاداتمااممجاوزپرواناه
ساختمانیبهشهرداریجهتتمدیادپرواناهسااختمراجعاه

مشروطبهاینکهدرقسمت
مسکونیکمتراز7ميليون
ریالودرقسمتتجاریبه
ازاءهرواحد۰7متریکمتراز
7ميليونریالنباشد

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

پروانهساختمانی

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

۰

عوارضتمدید

نمایند.صرفاًبراییکمرتبه(باراول)ضریبمذکوراز%۰33باه
%۳3تقليلمییابد.
تبصره(:)0مؤدیانیکهپسازپایاانمهلاتمقارردرپرواناه
ساختمانیجهتتمدیدپروانهمراجعهمینمایناد،درصاورت
عدمشروععملياتساختمانیظرفمادتمقارردرپرواناهاز
تاریخصدوریاتمدیدپروانه،مکلفبهپرداختماباهالتفااوت
عوارضزیربنامیباشند .
تبصااره(:)8منظااورازشااروععملياااتساااختمانیاجاارای
فونداسيونمیباشدومالکموظفبهاعالمشروعبهمهنادس
ناظرشهرداریمیباشد.
تبصره(:)7کليهبخشنامههایقبلیدراینرابطهلغومیگردد.
تبصره(:)1اینردیفعوارضینبایدازحاداقل %23پاذیرهی
زمانصدورپروانهکمترباشد.
تبصره(:)5مبلغپرداختیجهتتمدیدپروانههایمساکونیو
تجاریبهازاءهرپانزدهمترمربعنبایستکمترازپان ميلياون
ریالباشد.
تبصره)۳مؤدیانیکاهپاساز 2باارتمدیادپرواناهعملياات
ساختمانیآنهابهاتمامنرسيدهویاازتاریخمجوزاوليه8۳ماه
بگذرد،میبایستعاوارضرابصاورتکلایوباروزپرداخات
نمایند.
تبصره(:)۱
الف:ساختمانهایباحداکثر133مترزیربنامدت۰۳ماه
ب:ساختمانهابابيشتراز 133مترحداکثرتا۰3333متارمرباع
زیربنابهمدت01ماه
وبرایساختمانهابازیربنایبيشتراز۰3333مترباازاءهار۰333
مترزیربنایکماهبهمدتپروانهاضافهگرددمشروطبراینکاه
حداکثرازدوبرابرمدتپروانهاوليهیعنی52ماهتجاوزننماید.
مبنایمحاسبهمدتپروانهبراساستبصره۱میباشد.
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تعرفه عوارض پایان کار ،عدم خالف
تبصره: ۰امالکیکهپروانهساختمانیآنهاقبلازتاریخ ۰05۰/3۰/3۰صادرواحداثبناگردیدهودرحالحاضرقصددریافتعدم
خالف دارند،مشروطبراینکهپروانهازنظرآیيننامه 2۳33وانطباقباطرحهایشهریمصوب،قابلتمدیدباشدمشمولیکسوم
۰/0عوارضتمدیدپروانهمیگردند.
تبصره:2امالکیکهپروانهساختمانیآنهاقبلازتاریخ۰05۰/3۰/3۰صادروتازمانابالغاینمصوبهاحداثبناگردیدهومهلتپروانه
آنهابهاتمامرسيدهوقصددریافتپایانکارداشتهباشند،مشمولیکچهارم۰/8عوارضتمدیدپروانهساختمانیمیشوند.
تبصره: 7برایواحدهایمسکونی M2حداکثرتادوطبقه،درصورتیکهتاحداکثر 1ماهبعدازمهلتقانونیتمدیدبرایدریافت
عدمخالفوپایانکار مراجعهنمایند،مشمول یکششم ۰/1عوارضتمدیدودرصورتيکهبيشاز 1ماهوکمترازیکسالبعداز
مهلتقانونیتمدیدبرایدریافتعدمخالفوپایانکارمراجعهنمایند،مشمولیکپنجم۰/7عوارضتمدیدخواهندشد.
تبصره:0امالکیکهپروانهساختمانیآنهابعدازتاریخ۰05۰/3۰/3۰صادروتازمانابالغمصوبهاحداثبناگردیدهومهلتپروانهآنها
بهاتمامرسيدهوقصداخذعدمخالفداشتهباشند،مشمولیکدوم۰/2عوارضتمدیدپروانهساختمانیمیشوند.
تبصره : 8کليهمالکينکهدرمدتزمانقانونیپروانهعملياتساختمانیرابهاتمامرساندهودرخواستپایانکارنمایندامابهجهت
مشکالتقانونیویاتشریفاتشهرداری(نداشتنسند،نامه،آتشنشانی،تایيدشرکتهایخدماتیو)...امکانصدورپایانکاربرای
اینگونهساختمانهانباشددرزمانصدورپایانکارمشمولعوارضتمدیدنمیگردند.
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تعرفه شماره ( )2-99عوارض ارتفاع مازاد بر ارتفاع مجاز

۰

عوارض مازاد ارتفاع

سال 6931

قانونی

PHM7/57



ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

منشاء

توضیحات
 Hارتفاعمازاد
Mمساحتآخرینطبقه
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وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

2

عوارض اضافه ارتفاع مغایر با

%73B.S.H

تبصره(:)۰منظورازسطحبنا،سطح
طبقهایاستکهاضافهارتفاعدارد.
تبصره(:)2اینتعرفهدرصورتیقابل
اجراخواهدبودکهدرنقاطمختلفمغایر
باضوابطشهرسازینباشد.

تبصره(h:)0بهمعنایارتفاع.

تعرفه شماره ( )2-96عوارض تبدیل یك واحد مسکونی به تجاری (با رعایت سطح اشغال مندرج در پروانه ساخت شهرداری) به چند واحد

ردیف

(احداث واحد اضافی)

۰

2

تعرفه عوارض

سال 6931

قانونی

تبدیلتجارییک
واحدیبهدوواحد
تجاریچندواحدی
بهواحدهایبيشتر



در صورتيکه یک واحد تجاری یا مسکونی به  واحدهای

B × S۰3

بيشتریتفکيکشودمشمولاینعوارضمیگردد.وچنانچه


B × S۰7

ایشانپاسخنخواهددادودرخصوصاماکنتجارینيزاقدام
بهپلمپمغازهخواهدنمود.

8

واحدهایبيشتردر

B × S0/7

طبقات
7

1

تبدیلمسکونیبه
تجاری
نيمطبقهتجاری
دارایراهمستقل

B × S۰3

B × S۰7

 مسکونی :عوارض واحدهای اضافی که امکان احداث و

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

B × S2/7

تبدیلمجتمع
مسکونیبه

پروانه ) برگردانده شود تا زمانيکه مالک  ،ذینفعان تغييرات
موردنظررااعمالننمایندشهرداریبههيچگونهازاستعالمات

تبدیلمسکونییک (واحدکوچکتر)7B
واحدیبهدوواحد

شهرداری تشخيص دهد که ملک به حال اوليه ( مندرج در

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

0

عنوان

مصوب

منشاء

توضیحات

تبدیل آن از لحاظ مقررات شهرسازی با حفظ تراکم طرح
تفصيلیميسرباشدتایکواحدمسکونیدرهرطبقه،برای
هرمترمربعبنایکوچکترینواحداضافهوبيشازیکواحد
مسکونی ،در هر طبقه ،برای هر مترمربع بنای کوچکترین
واحدهایاضافیمالکمحاسبهخواهدبود.
 درصورتیکهمساحتواحدهایحاصلازتبدیل تجاری
کمتراز۰۳مترنباشدقابلمحاسبهمیباشد.
 تبدیل مسکونی به تجاری :در صورت تبدیل متراژی از
مسکونی به تجاری و رعایت ضوابط طرح تفصيلی  ،ابتدا
مراتب به کميسيون ماده صد ارجاع و در صورت تصميم
گيریوصدوررأیجریمه،عالوهبروصولعوارضاتمتعلقه
ازقبيلتفکيکتجاری،کسریپارکينگو...عوارضتبدیل
رانيزشاملمیگردد.

5

۳

تبدیلپيلوتیا
پارکينگبهتجاری
تبدیلپيلوتبه
مسکونی

 تبدیلپيلوتپارکينگبهواحدتجاری:درصورتموافقت

B × S۰7

کميسيون ماده صد و تعيين جرائم متعلقه تبدیل و حذف
پارکينگ ،عالوه بر وصول عوارضات متعلقه عوارض تبدیل
پيلوت یا پارکينگ به واحد تجاری عوارض مربوطه در

باالترینسطحخودقابلوصولخواهدبود.

B × S۰3
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تعرفه شماره ( )2-95عوارض تأخیر در عدم خالف و صدور پایانکار
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

منشاء

سال 6931

قانونی

توضیحات

 بهمنظاورزیباساازیفضااهای
شهریوملزمنماودنماالکينباه

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

پایانکار

اعيان×7P

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

۰

عوارضتأخيردرصدور

بهازاءهرسال

انجامنماسازیبيرونیسااختمانو
جلوگيریازرشدبیرویهونامنظم
ساختمانهاوپاکيزگیمعابرشهریو
پاکسازیمعابرازنخالههاومصاالح
مازادحاصلازساختوساازایان
عوارضوصولخواهدشد.
 زماناجارابارایپرواناههاای
صادرهازسالجاری()۱1میباشد.

 حااداکثر%83اززمااانصاادور
جدیدپروانهبيشترنشود.
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تعرفه شماره ()2-91
ردیف

عنوان تعرفه

مصوب

منشاء

عوارض

سال 6931

قانونی

عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها
توضیحات

بهاستنادبند۰1ماده5۰اصالحیقانونشوراهاوتبصرهیکماده73قانونمالياتبرارزشافزودهوماده۰58قانونبرناماهپانجم
توسعهاقتصادیکشورعوارضساليانهبهرهبرداریموقتازساختمانهابهشرحذیلمحاسبهمیگردد:

مادهواحده :ازآنجایيکهبعضیازمالکينامالکخودرابصورتانباریتجاری،آموزشی،ورزشای،درماانی،اداریو......باهغياراز
کاربریمربوطهمورداستفادهقرارمیدهندومراتبجهتتعيينوتکليفدرشهرداریومراجعذیاربطازجملاهکميسايونهاای

درحالرسيدگیمیباشدیاتاکنونموضوعدرمراجعمذکورمطرحنشدهباشدویااماالکينمتقاضایاساتفادهاز

ماده۰33و.....
ملکخودبصورتموقتبودهوقصداخذمجوزدائمندارندلذابهمنظورتامينحقاوقشاهرازذینفعااناینگوناهاماالکاعاماز

استفاده
موقتبه

۰

صورتانبار
تجاریو
دفاترکار


مالکين،بهرهبرداران،مستاجریندرسطحمحدودهوحریمشهرومستندبهتبصره۰ذیلماده73قانونمالياتبرارزشافزودهباه

ساليانه

شهرداریاجازهدادهمیشودازابتدایسال۰0۱7عوارضیتحتعنوان“عوارضبهرهبرداریموقت”اخذنماید:


معادل

-۰استفادهموقتبهصورتانباریتجاریودفاترکار،ساليانهمعادل0Pبهازاءهرمترمربعزیربنا.

3/7Bبه

-2استفادهموقتدرسایرمواردساليانه۰/7Pبهازاءهرمترمربعزیربنا
تبصره:۰شهرداریحقصدورمجوزبهرهبرداریموقتبررویپارکينگهایموجود(ساختهشدهویاذکرشدهدرپرواناهومجاوز

ازاءهر

هایصادرهواراضیوامالکباکاربریوضابطهپارکينگ)رابعنواناستفادهغيرپارکينگندارد.

مترمربع

تبصره :2صدورمجوزبهرهبرداریموقتبراساسمراتبفوقصرفاًجهتبهرهبرداریساليانهبودهوهيچگونهحقدیگریتحات

زیربنا

شهرداریمیتواندپسازانقضایمدت یکسالمجدداًباااخاذعاوارضبهارهبارداری

هرعنوانبرایصاحبآنایجادنمینماید.




موقتوفقمقرراتروزنسبتبهتمدیدمجوزبهرهبرداریموقتاقدامویاازادامهکارجلوگيرینماید.
تبصره:0پرداختعوارضاستفادهموقتتغييرکاربریمحسوبنمیگرددبلکهصرفاًبابتاستفادهوبهرهبارداریموقاتوصارفاً
برایمدتزمانمشخصیکهعوارضآنپرداختشدهاستمیباشد.
 اینعوارضجهتیکسالقابلاجرامیباشد،چنانچهملکیجهتابقاءبخواهدازکاربریموجوداستفادهنمایادبایادازطریاق
تبدیلکاربریاقدامنماید.
تبصره :8چنانچهبههردليلامکانتغييرکاربریواستفادهدائمازملکموردنظرباکاربریهایفوقميسرگردداعمازاینکاهبار
اساستقاضایموْدییادراثرصدوررایکميسيونماده۰33مبنیبرابقاءباشدعوارضمتعلقهوفقمقرراتجاریودساتورالعمال
هایمربوطهبهنرخروزقابلمحاسبهووصولبودهوهيچگونهارتباطیباوجوهپرداختشدهوفقاینمصوبهندارد.بادیهیاسات
دراینگونهموارداززمانپرداختعوارضوصدورمجوزبهرهبرداریدائم،وصولعوارضموضوعاینمصاوبهبارایزیربناایدارای
مجوزدائممنتفیخواهدشد.

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

تبصره:7صدورمجوزبهرهبرداریموقتویاامکانبهرهبرداریازامالک(بهاستثناءپارکينگ)جهتاستفادهموقاتبااپرداخات
عوارضبهرهبرداریموقتصرفاًدرصورتیاستکهبانظرشهرداریازنظرضاوابطفنای،شهرساازی،ترافيکی،آلاودگیمحايط
زیستو ....مغایرتنداشتهباشدودرخصوصضوابطشهرسازیاخذنظرکتبیمعاونتفنایوشهرساازیوشاهرداریضاروری
است.
طالباتشهرداریدراینخصوصمیباشند.

تبصره:41ذینفعملکاعمازبهرهبردار،مالک،مستاْجرو..متضامناًضامنپرداختم
امالکموضوعمادهواحدهازتاریخالزماالجراشدنمصوبهملزمبهپرداختعوارضمیباشند.

تبصره:5
تبصره :۳عوارضمزبورصرفاًجهتبهرهبرداریازملکبودهونافیوصولدیگرعوارضقاانونیازجملاهعاوارضسااليانهمحال
مشاغل،عوارضنوسازیو....نخواهدبود.
تبصره :۱شهرداریمکلفاستپسازالزماالجراشدناینمصوبهموضوعرااعالمعمومینمایدتااچنانچاهذینفعاانمایالباه
استفادهازملکبهنحومذکوردراینمصوبهنمیباشندنسبتبهتعطيلیمحلاقدامنمایند.

تبصره:۰3مرجعرفعهرگونهاختالفدرخصوصعوارضموضوعاینمصوبهکميسيونماده55قانونشهرداریهاخواهدبود.
تبصره :۰۰چنانچهامالکموردنظردارایفضایبازباشدومالکازآناستفادهنمایدبایستیعاوارضبهارهبارداریازفضاایبااز
ساليانهخودراطبقفرمولزیرپرداختنمایدT=B*S:



:Tعوارضساليانهبهرهبرداریموقتازفضایباز:Bضریبازقيمتمنطقهبندی=:S7Pمساحتفضایبازمورداستفاده

استفاده

2

موقتدر
سایرموارد

ساليانه

تبصره :۰2کليهمالکينیکهجهتاحداثبناپسازاخذپروانهساختمانیدرمدتاعتبارپروانهنيازبهاساتفادهازمعاابرعماومی

معادل

جهتاحداثواح دهایساختمانیوتجهيزکارگاهوتخليهمصالحساختمانیدارندضمندرخواستکتبیباهشاهرداریمنطقاهو

3/27Bبه

ارائهتعهداتالزمدرصورتموافقتشهرداریملزمبهپرداختعوارضبراساسدستورالعمالزیارضامنرعایاتکلياهماوارد

ازاءهر
مترمربع
زیربنا

حفاظتیوایمنیمیباشند:

الف:درزمانمهلتپروانهبهازاءهرمترمربعمساحتمورداستفاده2×B×s
ب:درزمانبعدازمهلتپروانهبهازاءهرماهمازادبرمدتاوليه/32×B×s
:Sمساحتمورداستفادهبراساسهرمترمربع
:۰-۰2ميزان عرضمجازجهتاستفادهموقتازمعابراینتبصرهبرابارضاوابطومقارراتشهرساازیواعاالمساازمانترافياک
شهرداریخواهدبود.
:2-۰2مرجعرفعاختالفدرخصوصعوارضموضوعاینمصوبهکميسيونماده55قانونشهرداریهااست.
:0-۰2شهرداریمکلفاستموضوعرابهصورتفرممشخصتهيهوبراساسآناقدامنماید.
:8-۰2مالکينساختمانهایدربازساختمانبهميزان2/7مترازعرضمعبرومالکينساختمانهایدربازحياطبهميازان۰/7
مترازعرضمعبرازپرداختعوارضفوقمعافمیباشند.

:7-۰2مالکينساختمانهاییکهمشمولعقبنشينیبههرميزانمیگردند(بهاستثنایمواردموردمسايرطرحهاایعمرانای)از
صورتگرفتهمعافمیباشند.

پرداختعوارضفوقدرمحدودهعقبنشينی
متقاضياناستفادهازمزایایاینمصوبهمی بایستازشهرداریمجوزاخذنمودهوبراساسآننسبتبهاستفادهاقدامنمایند.

تبصره:۰0

تبصره:۰8درمواردیکهشهرداریبنابهتقاضایمتقاضيانبهبهرهبرداریموقتبهشرحمذکوردراینمصوبهموافقتماینمایاد
بایستیدرقالباخذتعهدوانعقادقراردادبامتقاضيان،امکانطرحهرگونهادعاهاایاحتماالیبعادیدرمراجاعقضاایی،شابه
قضایی،اداریودیوانعدالتاداریدرخصوصتغييرکاربریوحقوقمکتسبهراازمتقاضایانسلبوساقطنماید.
تبصره:۰7درخصوصامالکمشمولقانونتملکآپارتمانهااخذرضایتسایرمالکيندرهنگامصدورمجوزبهرهبارداریموقات
توسطشهرداریالزامیاست.
تبصره :۰1مقررگردیدعوارضتمدیدپروانهبهرهبرداریدرصورتموافقتشهرداریجهتسالهایبعدازساليانه۰3درصادباه

مبلغمندرجدراینالیحهاضافهگردد .
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تعرفه شماره ( )2-97عوارض ناشی از خدمات و استفاده موقت از فضاهای روباز
ردیف

عنوان تعرفه

مصوب

منشاء

عوارض

سال 6931

قانونی

توضیحات
ماده واحده :براساس ماده   ۰58قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور اخذ حقوق شهر از
متقاضياناستفادهموقتازامالکواراضی(جهتانجامهرنوعفعاليت)اعمازباغاتبرگزاری
مجالس،فروشگلوگياه،عرقياتوانبارهایتجاری،نمایشگاههایاتومبيل،آهنفروشیها،
چوبفروشیها،سنگفروشیها،قراضهفروشیها،مصالحفروشیهاوسایرمواردمشابهبه
استثناءفعاليتهایورزشیواقعدرمحدودهوحریمشهراعمازتوليدی،خدماتی،تجاریو...
کهانجاموادامهفعاليتآنهابهنحویدرفضاهایروبازصورتمیگيرد،مستندبهتبصره۰ذیل
ماده 73قانونمالياتبرارزشافزودهبهشهرداریاجازهدادهشودساليانهعوارضیتحتعنوان
« عوارضناشیازخدماتواستفادهموقتازفضاهایروباز»طبقفرمولذیل محاسبهواخذ
گردد:

T  2p  S



:Tعوارضساليانهبهرهبرداریموقتازفضایباز
:Sمساحتفضایبازمورداستفاده(محلاستقرارمحصوالتوخدمات)


توضيح  :برای مشاغل مصالح فروشی ،آهن فروشی ،چوب فروشی ،قراضه فروشی ،اتومبيل
%73فرمولفوقوسایرمشاغل%03فرمولفوق



تبصره   :۰پرداخت عوارض موصوف هيچ گونه حقوقی برای متقاضيان ایجاد نخواهد کرد
چنانچهمتقاضیتقاضایتغييرکاربریویااحداثبنادرملکموردنظرراداشتهباشدوصدور
مجوز موقت آن از لحاظ ضوابط و مقررات طرح تفصيلی بالمانع باشد وفق مقررات مشمول
پرداخت  کليهعوارضناشیازتغييرکاربریوغيره...میگردد.بدیهیاستادامهاستفادهاز
فضایبازباقيماندهمشمولپرداختعوارضفوقمیگردد.
 تبصره :2صدورمجوزموقتبهرهبرداریازفضایبازباپرداختعوارضفوقالذکرصرفاًدر

استفادهموقت
ازفضاهایروباز

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

۰

خدماتو

N/۰242.P.S

مغایرتنداشتهباشد.

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

عوارضناشیاز

صورتیاستکهمطابقبانظرشهرداریباضوابطفنی،شهرسازی،ترافيکی،زیستمحيطیو...
 تبصره  : 0شهرداری موظف است کليه مشاغل مزاحم مشمول بند  23ماده  77قانون
شهرداریازقبيلانبارآهنآالت،انبارچوب،مصالحفروشیهامانندآجر،گچ،سيمانوکاغذ
باطله که در محدوده خدماتی شهر قرار دارد را از طریق کميسيون بند  23ماده  77قانون
شهرداریساماندهینماید.
 تبصره :8چنانچهمالکينبدوناخذمجوزموقتازشهرداریاقدامبهاحداثبنادرامالک
مشمولاینمصوبهنمودهیابنمایندپسازارجاعموضوعبهکميسيونماده ۰33چنانچهرأی
کميسيونمبنیبرابقاءب ناهایاحداثیباشدجرائموعوارضمربوطبهزیربناهایاحداثشده
وفقمقرراتبایستیمحاسبهواخذگرددوچنانچهبهرهبردارکماکاناقدامبهاستفادهازفضای
بازباقيماندهنمایدمشمولپرداختعوارضموضوعاینمصوبهمیگردد.
 تبصره  :7عوارض فوق صرفاً جهت بهره برداری از فضای باز می باشد و ارتباطی با سایر
عوارضتکليفیمؤدیان( عوارضشغلی،عوارضنوسازی،بهایخدماتپسماندوتأمينسرانه
خدماتعمومیوشهریو)...ندارد.
 تبصره:1درمواردیازقبيلسراها،گاراژهاو...کهفعاليتهایمتعدددریکمجموعه،از
فضایبازموجودبهرهبر داریمینمایندعوارضمزبوربهميزانمساحتمورداستفادهبرایهر
واحداستفادهکنندهقابلمحاسبهووصولمیباشد.
 تبصره:5عوارضبهرهبرداریموقتازباغاتجهتبرگزاریمجالسدرسال۰0۱7بهازاءهر
ماهنبایستیازمبلغ0/133/333ریالکمترگردد.
 تبصره:۳شهرداری مکلفاستازمتقاضياناستفادهازمزایایاینمصوبهتعهدرسمیمبنی
برپرداختعوارضمربوطوعدماستفادهپسازمدتمندرجدرمجوزموقتوسلبحقطرح
هرگونه ادعای بعدی در رابطه با کاربری ملک و سایر حقوق احتمالی در کليه مراجع اعم از
قضائی،دیوانعدالتاداریواین کهشهرداریمجازباشدکهپسازپایانمدتقراردادبدون
هرگونهمراجعهبهمراجعقضائینسبت به اعادهزمينبهوضعسابقاقدام نمایدرا درقالب
قراردادمشخص( تيپقراردادکهازسویمدیریتحقوقیشهرداریتأیيدمیگردد)باامضاء
طرفيناخذومشخصاتآنرادرمجوزموقتصادره،درجنماید.
 تبصره :۱ذکرشمارهوتاریختعهدرسمیمحضریمتقاضیدرقراردادومجوزموقتالزامی
استومدتقرارداددرصورتموافقتشهرداریقابلتمدیداست.
 تبصره :۰3جهتتشویقمؤدیانموضوعاینالیحهبهعوارضبهرهبردارانیکهدرفروردین
ماه هر سال عوارض خود را پرداخت نمایند  %۰2و اردبهشت  %۰۰و  ...اسفند %۰کاهش داده
خواهدشد.
 تبصره :۰۰درصورتعدموجودسوابقمربوطبهمساحتقابلبهرهبرداری،براساساعالم
مؤدیبصورتفرمخودابرازیعوارضموصوفموردمحاسبهقرارگرفتهوبطورعلیالحساب
دریافتمیگردد.
 تبصره :۰2عوارضفوقالذکرازتاریخالزماالجراشدناینالیحهمالکعملمیباشد.
 تبصره :۰0مرجعرفعهرگونهاختالفدرخصوصعوارضموضوعاینالیحهکميسيونماده
55قانونشهرداریهاخواهدبود.
 تبصره :۰8متقاضياناستفادهازمزایایاینالیحهمیبایستازشهرداریمجوزموقت اخذ
نمودهوبراساسآننسبتبهاستفادهاقدامنمایند.
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تعرفه شماره ( )2-98هزینه بهاء خدمات مدیریت فضای سبز شهری
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

منشاء

سال 6931

قانونی

توضیحات

تبصره(:)۰اینعوارضهنگاممراجعه



عوارض فضای سبز

توسط شهرداری محاسبه و صرفاً
بایستی در ارتباط با تجهيز و
نگهداریآتشنشانیویافضایسبز
هزینهگردد.

 اینعوارضهنگامصدورکمتراز
 ۰/733/333ریال نباشد و بقيه موارد

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

امالکتجاری

(پذیره  +تفکیک)

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

۰

درساختمانهایمسکونیو

 5درصد

کمتراز533/333ریالنباشد.
تبصره(:)2عوارضفوقصرفاًشامل
محاسبه عوارض زیربنای ساختمان
میگردد.

تبصره(:)0درصورتيکه%7پذیره+
تفکيک کمتر از  533333ریال باشد
صرفاًمبلغ 533333ریالوصولخواهد
شد.

تبصره  )8این عوارض شامل امالک
فاقدمجوزساخت،کهدرکميسيون
ماده صد مطرح گردیده اند همانند

2


درآپارتمانهایسطحشهر
بهازاءهرواحد

صدوریهااعمالمیگردد.

533333ریال


تبصره)7اینشرایطعمومیبااطالع
رسانیبهعمومدینفعانتاپایانسال
جاری دارای اعتبارات و بعد سال
جاری به نرخ روز محاسبه و وصول

خواهدشد.
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تعرفه شماره ( )2-93عوارض سالیانه اراضی و امالک بالاستفاده خاکی و یا متروکه و رها شده
ردیف

عنوان تعرفه

مصوب

منشاء

عوارض

سال 6931

قانونی

توضیحات
براساسموضوعماده18مالياتهایمستقيم
منظورازاراضیوامالکبالاستفادهخاکیویامتروکهورهاشده آندستهازاراضیو
ساختمانهاییاستکهباکاربریمختلف،مسکونیوتجاریوکارگاهیوصنعتیمورد
استفادهقرارنگرفتهوبصورتمحصوریاغيرمحصوررهاشدهاست.
تشخيصاینگونهاراضیوامالکباگزارشمأمورینشهرداریوپسازاخطاارالزمو
قانونیبهفواصلدهروزقابلاجراخواهدبود.
درصورتپرداختعوارضدردورهمشمول،توسطمؤدی%۳3،عوارضدریافتخواهد
شدودرصورتعدمپرداختدرهرسالمشمولدریافتعوارضمذکورودرسالهای

عوارضساليانهاراضی

۰

بعدبهنرخروزخواهدبود.

وامالکبالاستفاده

%23P

اراضیرهاشدهعبارتاستازکليهاراضیواقاعدرمحادودهخادماتوشاهرکهای

خاکیویامتروکهو



اقماریباقابليتتفکيکازطریقشهردارییاسازمانمسکنوشهرسازیکاهدارای
کاربریمسکونی،تجاری،کارگاهیوصنعتیمیباشند.

رهاشده(مسکونی)

کليهمالکينیکهملکآنهابهعنواناراضیرهاشدهاعالممیشود،موظفنادعاوارض

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

خاصبرایهرمترمربعملکخودبهعنوانعوارضعدماستفادهازاراضیبهشهرداری
بهشرحزیرپرداختنمایند.

1
ميزانعوارضقابلوصولبهازاءهردوسالبودهکهدرمرحلهاولمعادل
4

قيمات

منطقهبندیموضوعماده18قانونمالياتهایمستقيمودرمراحلبعادیباهدوبرابار
افزایشیافتهونهایتاًتاسقفیکبرابرقيمتمنطقهبندیقابلاخذمیباشد.
 تبصره:۰کليهمالکينوصاحبانحقوقدراراضیرهاشادهواقاعدرمحادوده
خدماتیشهرآبادهوشهرکهایاقماریبایستیظرفمدت2ماهازتااریخانتشاار
اینمصوبهدرروزنامههایمحلیبهشهرداریمربوطهمراجعهنمودهوفرمعوارض
زمينهایرهاشدهراتکميلنمایند.


تبصره:2زمنيهاییکهبهعللیدارایمشکلقانونیدرجهتتفکيکوصادور
پروانهساختبودهیاوضعيتمالکيتآنهاروشننمیباشدتازماانحالمشاکل

مشمولعوارضموضوعاینالیحهنمیباشند.
 تبصره:0افرادیکهدرهرسالنسبتبهپرداختعوارضموضاوعایانمصاوبه
اقدامنمایندمشمول%۰3تخفيفخوشحسابیمیشوندودرصورتتأخيرعوارض
معوقهبهنرخروزمحاسبهووصولخواهدشد.

2

تجاری

2P

 تبصره:8مالکينیکهاقدامبهاخذپروانهنمودهولیدرمهلتقاانونیاقادامباه
ساختوسازنمینمایندومشمولعوارضتمدیدپروانهمیشوندبرایایانمادت

1
سپریشده(اززماناخذپروانهتازمانپرداختعاوارضتمدیاد)مشامول
2



عوارضزمينهایرهاشدهمیگردند.
 تبصره:7مالکينیکهتاپایانهرسالاقدامبهاخذپروانهدائمنمایندازپرداخات
عوارضهمانسالمعافمیباشند.
 تبصره:1چنانچهملکمشمولعوارضدارایچندبرباشدمالکمحاسبهعوارض
قيمتآنبراستکهازهمهبيشترباشد.
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تعرفه شماره ( )2-61پاسخگویی به استعالمات و تشکیل پرونده کمیسیون ماده صد

۰

پاسخگوییبهاستعالمات

0
8
7

مادهصدوتجدیدنظر



733/333ریال



033/333ریال

تایيدیهنقشههای

هرمترمربع2333ریال

معماری

هرمترمربع0333ریال

تایيدیهنقشههایسازه
تایيدیهنقشههای

هرمترمربع2733ریال

شهرسازی

تعرفه شماره ()2-66

عوارض ورود به محدوده شهر

مصوب

منشاء

سال 6931

قانونی

2

ادامهبلواربوعلی-شرق

×0Pعرصه

0

8

خيابانميثاقتاسنگبریحراء
سایرزمينهایورودبه
محدوده

×0Pعرصه

×247Pعرصه

42

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

۰

سيدان–جنوبشهر

×2Pمتراژاعيانی

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

بلوارجمهوریحدفاصل

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

2

تشکيل پرونده کميسيون

وصول

سال 6931

قانونی
وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

ردیف

نوع خدمات

مأخذ و نحوه

مصوب

منشاء

توضیحات

 امالکمنجربهتجدیدبنااازپرداخات
سهمخدماتمعافند.
 اراضیکهپاسازطارحدرکميسايون
ماده 7وباتوافقشهردارینسابتباه
تفکيااکاقااداممااینمایناادوسااهم
شااهرداریتعيااينماایشااودالزمبااه

پرداختاینردیفعوارضینمیباشند.

فصل سوم:
تعرفه های مصوب
بهاءخدمات
سال 6931
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تعرفه شماره ( ) 9-6بهای خدمات فك پلمپ
ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه

مصوب

منشاء

عوارض

سال 6931

قانونی

فکپلمپبدونهماهنگی

فکپلمپبدونهماهنگی

باراول۰/733/333ریال

باراول۰/733/333ریال

باردوم0/333/333ریال

باردوم0/333/333ریال

بارسوم733333ریال

بارسوم7/333/333ریال

توضیحات
 اماااکنیکااهدراجاارایتصااميمات

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

۰

کميسيونهایمربوطهپلمپمیگردد.
عوارضفکپلمپبصورتقانونیقابلوصول
است.








تعرفه شماره ( ) 9-2بهاء خدمات حق التوزین

0درصدمبلغ
باسکول

44

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

۰

عوارضحقالتوزین

سال 6931

قانونی

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

منشاء

توضیحات




تعرفه شماره ( ) 9-9عوارض طرح ترافیکی و بهای خدمات بنگاه های باربری
ردیف

عنوان تعرفه

ماخذ و نحوه

مصوب

منشاء

عوارض

محاسبه عوارض

سال 6931

قانونی

معادل%2مبلغ

معادل%2مبلغ

حقکميسيون

حقکميسيون

یاهرفقره

یاهرفقره

۰3333ریال

03333ریال

یابارترافيکیهر

یابارترافيکیهر

تن۰3333ریال

تن03333ریال

توضیحات
 کليهبنگااههااومؤسسااتو
شرکتهاویاشعبآنهاامساتقردر
محدودهوحریمشهرکهبااوساایل
حماالونقاالزميناایمبااادرتبااه
جابجاییکاالمینمایندرأساًمکلفند
%2ازحقکميسايونراباهحسااب
شهرداریواریزنماینادوشاهرداری
موظفاستهزینهکردنآندرجهت
توسعهوعمرانمعابرشهرمیباشد.

وبند۰1ماده5۰موسومبهبهشوراها

تبصرهیکماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

۰



 پسازپایانهرمااهمؤسساات
باربریموظفندضمنارائهاطالعاتو
مستنداتمربوطهحداکثرظرفمدت
یکهفتهباشهرداریتسویهنمایند.
تبصره( :)۰کليهبنگاههاومؤسسات
وشرکتهاویاشعبآنهاامساتقردر
محدودهوحریمشهرکهبااوساایل
حماالونقاالزميناایمبااادرتبااه
جابجاییکاالمینمایندرأساًمکلفند
2درصدازحقکميسيونرابهعنوان
عاااوارضشاااهرداریپرداخاااتو
شهرداریموظافباههزیناهآندر
جهتتوسعهوعمرانمعابرشهرمای
باشد.
تبصره(:)2پاسازپایاانهارمااه
مؤسساتباربریموظفندضمنارائاه
اطالعات ومستنداتمربوطهحداکثر
ظرفمدتیکهفتاهبااشاهرداری
تسویهحسابنمایند.
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تعرفه شماره ( ) 9-6بهاء خدمات ساماندهی بازارچه های روز و دستفروشان در سطح شهر
ردیف
۰

نوع خدمات

ساماندهیدستفروشان
درسطحشهر

ماهيانه033/333ریال

بهازایهرفرد

ورودیوخروجی
اصلی

خيابانهایفرعی

 باتوجهباهتعياينمکاان

هرروز۰33/333ریال

مناساااابوساااااماندهی

برایعرضتادومتر

23/333ریال

هرروز۰33/333ریال

دستفروشااانسااطحشااهر
وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

0

بارفروشانسيار

وصول

سال 6931

قانونی

بصورت متمرکزماننادجمعاه
بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

2

پارکترافيکی

مأخذ و نحوه

مصوب

منشاء

توضیحات

بازار،شنبهبازارو......مباالغ
تعيينشدهبصورتماهياناهاز
دستفروشااانقبااالوصااول
خواهدبود.
 مازادبردومتارهارمتار
عرض۰33/333ریال

%2 عوارضهرسالافزایش
میگردد.


هرروز73/333ریال




تعرفه شماره ( ) 9-5بهاء خدمات حاصل از کارکرد خودروهای یدک کش و جرثقیل و  ...در سطح شهر
ردیف



جرثقایل:

2

۳تن
۰3تن

ماهيانه733/333ریال

ماهيانه733/333ریال

ماهيانه۰/333/333ریال

ماهيانه۰/333/333ریال

ماهيانه۰/033/333ریال

ماهيانه۰/033/333ریال
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وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

یدککش

سال 6931

قانونی


بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

۰

نوع خدمات مأخذ و نحوه وصول

مصوب

منشاء

توضیحات

 باهماهنگیوهمکاری
ستادبارشهریوادارهمحترم
راهنماییورانندگیشهرستان
نسبتبهوصولبهاءخدمات
یادشدهواحدترافيک
شهرداریاقداممیگردد.

تعرفه شماره ( ) 9-1بهاء خدمات شهرداری الکترونیك
ردیف

0

مسکونی

تجاریو
کارگاهی

سایرکاربریها

۰73/333ریال

۰73/333ریال

033/333ریال

033/333ریال

233/333ریال

233/333ریال

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

2

نوع کاربری

سال 6931

قانونی
بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

۰

مأخذ و نحوه وصول

مصوب

منشاء

توضیحات



بابااتتشااکيلپروناادههااای
حاصلهوثباتواساکنپروناده

هااایمااذکوردرسيسااتمرایانااه
جهتجلوگيریازهرگونهمفقودی
وساااوءاساااتفادهاحتماااالیو
دسترساایسااریعبااهاطالعااات
پروندهیمالکينعاوارضماذکور
قابلوصولخواهدبود.

تعرفه شماره ( ) 9-7عوارض تأخیر در حفاری

ردیف

نوع عوارض

1

بابتتأخير
درحفاری

مبلغ ارائه شده مصوب
سال 6931



جریمه

در صورتیکه حفاری بهه

خسارت

وسیله کمپرسهور اناهاگ ریهرد

حفاری

عرض حفاری دو برابر محاسبه
طبق دستورالعمل دفتر فنی استانداری

2

توضیحات

جهتمرمت
حفاری
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می شود.

تعرفه شماره ( ) 9-8بهای خدمات واحدهای برگزاری مجالس

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب سال 6931

۰

سالنهایپذیراییومجالسعروسی

0PSدرسال

2

منازلاجارهایموقتایامنوروز،سهماههتابستانباهماهنگیادارهاماکن

هرواحدمسکونی۰/333/333ریال

0

مراکزدرمانی،درمانگاهی،آزمایشگاهها،مهدکودک،تزریقاتوپانسمان

2PSدرسال

8

7

واحدهایخوابگاهیاجارهایدراماکنغيرمرتبط(درصورتقرارگيریواحدهای

0PSدرسال

خوابگاهیدرپهنهکاربریمسکونیوغيرمرتبط)
مجتمعهایپزشکی،دفاترازدواج،دفاترآژانسهایمسافرتی،دفاترشرکتهای

8PSدرسال

خصوصیوسالنهایورزشی

1

ماهانه7/333/333ریال

آموزشگاههایتعليمرانندگیسطحشهر



تعرفه شماره ( ) 9-3عوارض قطع اشجار

ردیف

عنوان تعرفه عوارض
عوارضقطعدرخت
بُندرخت(محلتالقیبا

۰

زمين)مالکمحاسبهمحيط
میباشد.

مصوب سال 6931
-۰تامحيط83سانتیمتر(بندرخت)0/333/333
ریال
-2ازمحيط83تا53سانتیمتر
هر7سانتیمترمبلغ۰73/333ریالاضافهشود.

-0ازمحيط53سانتیمتربهباال
برایهر7سانتیمترمبلغ223/333ریالاضافهشود.

48

تعرفه شماره ( ) 9-61بهای خدمات حاصل از سدمعبر در فضای عمومی


ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب سال 6931

۰

سدمعبرناشیازپهنکردنبساطوقراردادناجناسدرمعابر(روزانه)

073/333ریال

2

سدمعبرناشیازتوقفانواعوانتوسواریدرمعابر

873/333ریال

0

سدمعبرناشیازتوقفانواعکاميونتوکاميون

133/333ریال

8

بهایخدماتناشیازسدمعبربوسيلهمصالحونخالهساختمانی
(حملوبارگيریهرسرویس)

173/333ریال

اشغالمعبرروزانه(اززماناخطارتاپایانمهلت)

7

تبصره:مصالحسالختمانیکهبعنوانسدمعبرجمعآوریمیگرددو

233/333ریال

حکمنخالهوضایعاتراداردوقابلبرگشتنمیباشد.

1

نصبداربستفلزیهرمترمربعتامدتدهروزوبيشازدهروزبه
ازایهرروز۳33ریالاضافهشود

1/333ریال

 -۰بهاستنادبند 25ماده 77وماده ۱1قانونشهرداریهاوبند 27ماده 5۰قانونشوراهاونيزدادنامهشماره 77۰مورخ
۰0۱2/3۳/23هيئتعمومیدیوانعدالتاداری،اینعوارضقابلوصولاست.
-2وصولاینعوارضشاملاداراتدولتیوبيمارستانهایدولتینخواهدشد.
 -0کليهمالکينتابلوهایتبليغاتیسطحشهرموظفندنسبتبهاخذمجوزالزمازشهرداریاقدامنمایند،درغيراینصورت
شهرداریرأساًنسبتبهجمعآوریتابلوهایت بليغاتیفاقدمجوزبااعالمکتبیاقدامخواهدنمودودرصورتورودهر
گونهخسارتبهاموالآنان،مسئوليتیبهعهدهشهردارینخواهدبود.
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بهایخدماتتبليغات
بهایخدماتحاصلازتبليغاتافرادحقيقیوحقوقیدرآباده
درجهرنوعتبليغاتدرروزنامه،هفتهنامه،دوهفتهنامه،ماهنامهوفصلنامه،تراکتهایتبليغاتیشرکتهاومؤسسات
خدماتیوبنگاههایامالکوفروشگاههایواحدهایتجاریدرابعادمختلفدرقبوضآب،برق،تلفنوگازیانصببر
دیوارواماکنمعينیاتوزیعدرسطحشهر
تعرفه شماره () 9-66
ردیف

مصوب سال 6931

عنوان تعرفه عوارض

۰

نصبتابلوجهتمعرفیوشناساییمحلکسبوحرفهبراییکنوبت

S×7P

2

درصورتنصبتابلودرمحلکسببدوناخذمجوزازشهرداری

S×۰3P

نصبهرگونهتراکتوپوستروکارتنپالستدرسطحشهرجهتمعرفی

0

وتبليغبراینمایشگاهوکاالواجناسیاخدماتامورفرهنگیدرابعادتا
A8ودرابعادبيشتراز(A8هربرگ)

8
7

۰7/333ریالدرابعادتاA8
23/333ریالدرابعادبزرگترازA8
833/333ریال

نصبتابلوبردیوار(هرعدد)
نصبتابلوبرپایهجداازملک،درصورتیکهسدمعبرنکردهومانعآمدو
شددرمعبرنباشد

733/333ریال


بهایخدماتبانکها،مؤسساتمالی،اعتباری،دفاتربيمهایوT = P × S...
الف)بانکها،صندوقهایقرضالحسنهوسایرمؤسساتمالیواعتباری
-۰برایسرپرستیها:بهازایهرمترمربعمساحتزیربنا%2PSمشروطبراینکهحداقلماهيانهاز5/333/333ریالکمتر
نشود.
-2برایشعب:
الف-تامساحت۰33مترمربعبهازایهرمترمربعزیربنا%03PS
ب-تامساحت۰73مترمربعبهازایهرمترمربعزیربنا%23PS
ج-مازادبرمساحت۰73مترمربعبهازایهرمترمربعزیربنا%۰7PS
ضمناًبرایمساحتنيمطبقهداخلیوزیرزمين(غيرازپارکينگ)%73ردیفهایالف،بوجدریافتشود.
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ب)دفاترخدماتبيمهای
-۰سرپرستیها:برایهرمترمربعمساحتزیربنا%7PSمشروطبراینکهماهيانهکمتراز5/333/333ریالنشود.
-2نمایندگیهایبيمه:
الف-تامساحت53مترمربعبهازایهرمترمربعزیربنا%0PS
ب-از53تا۰33مترمربعبهازایهرمترمربعزیربنا%2PS
ج-مازاد۰33مترمربعبهازایهرمترمربعزیربنا%۰/7PS
توضيح:حداقلمساحت53مترمربعوحداقلبهایخدماتبرایهرماه273/333ریالمیباشد.
ضمناًدرمواردیکهبيشازیکنمایندگیدریکمکانبهصورتمشترکفعاليتدارند،بهایمزبوربرایهرکدامجداگانه
موردمحاسبهقرارخواهدگرفت.
=Tبهایخدماتهرماه=Pقيمتمنطقهبندی=Sمساحتزیربنا
تعرفه شماره ( )9-62عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیت های فصلی و دائمی کلیه واحدهای
تولیدی ،خدماتی ( براساس نوع شغل ،محل جغرافیای ملك ،مساحت )
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

منشاء

سال 6931

قانونی

توضیحات
تبصااره(:)۰متوليااانبرگاازارینمایشااگاههایادواری،
فصلیودائمیمکلفنادمعاادل %7اجاارهبهااوغرفاه

عوارضغرفههاونمایشگاههااعماز

۰

بازارهایروزدرمحدودهوحریمشهربه

واگذاریغرفه

استثناءنمایشگاههایصنایعدستیوفرش

وکنسرتکهجنبهعمومیدارد

عوارضشهرداریازنرخبليطهایمورد

0

استفادهازوسایلبازیوسرگرمکننده
داخلمحوطهمرکزیمذکور

8

11درصد بهای
بلیط

استخرهایشنا،سونا،جکوزیومسابقات

 5درصد بهای

ورزشی

بلیط

تبصااره(:)2متوليااانبرگاازارینمایشااگاهموظفنااددر

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

2

شهربازی،سيرکوهرنوعنمایش

 %11بهای بلیط

شهرداریواریزنمایند.

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

فروش،تخصصی،ادواری،فصلیودائمیو

%۰3اجاره

مااورداجااارهراازطاارفقااراردادکسااروبااهحساااب

مهلتحاداکثر  ۰3روزبعادازاتماامهاردورهبرگازاری
نمایشااگاه،عااوارضوصااولیرابااهحسااابشااهرداری
و اریزورسيدآنرابهشاهرداریارائاهنمایناددرغيار
اینصورتشهرداریمجاازباهوصاولوثيقاهمربوطاه
میباشد.
تبصاره(:)0مساائوليتوصااولوواریاازوجااوهحاصااله
بعهدهمتولياننمایشگاهخواهادباود،ماأمورانوصاول
شااهرداریماایتوانناادبااامراجعااهبااهمحاالدفتاار
نمایشااگاهنساابتبااهبررساایمياازانوصااولیاقاادام
نماینااد،مساائوليننمایشااگاهمکلاافبااههمکاااریبااا
مااأمورینشااهرداریماایباشاانددرغياارایاانصااورت
شهرداریمیتوانادبرابارآیاينناماهوصاولعاوارض
نساابتبااهوصااولحااقوحقااوققااانونیخااوداقاادام
نماید.
تبصااره(:)8صاااحبانغرفااههااادربازارهااایروز
مکلفندبهميزان۰3درصادازبهاایاجاارهخاودراباه

عنوانعوارضبهشهرداریپرداختنمایند.
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تعرفه شماره ( ) 9-69عوارض جمعه بازار

عوارض فروشندگان سیار جمعه بازار و سایر نقاط مورد تایید شهرداری
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب سال 6931

۰

وانتبدونغرفه

253/333ریال

2

کاميونبدونغرفه

773/333ریال

0

دستفروشغرفهسقف

033/333ریال

8

پوشاکفروشودستفروشداخلمحوطه

233/333ریال

تعرفه شماره ( ) 9-66کرایه ماشین آالت با عقد قرارداد با متقاضی
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب سال 6931

۰

لودربزرگ(هرساعت)

533/333ریال

2

لودرکوچک(هرساعت)

753/333ریال

0

گریدر(هرساعت)

533/333ریال

8

لودربابکت(هرساعت)

733/333ریال

7

غلطکویبره(هرساعت)

873/333ریال

1

غلطک۰3تنآسفالت(هرساعت)

833/333ریال

5

غلطک2تنآسفالت(هرساعت)

073/333ریال

۳

کاتربدونکارگر(هرساعت)

033/333ریال

۱

کمپرسیحملنخاله(هرسرویس)

273/333ریال

۰3

حملآب(باتانکر)داخلشهر(هرسرویس)

733/333ریال

۰۰

حملآب(بدونتانکر)داخلشهر(هرسرویس)

۰7/333ریال

۰2

کمپکتور(هرساعت)

073/333ریال

۰0

حملآب(باتانکر)خارجازشهر(هرسرویس)

۳33/333ریال
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تعرفه شماره ( ) 9-65عوارض لکه گیری  -آسفالت
مصوب

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

۰

زیرسازیبایکالیهماکادمویکالیهبيس(هرمترمربع)

۰33/333ریال

2

آسفالت(هرمترمربع)

873/333ریال

0

جدول(83×73هرعدد)

87/333ریال

8

جدول(03×73هرعدد)

80/333ریال

7

پل۱3سانتی(هرعدد)

0۳3/333ریال

1

پل53سانتی(هرعدد)

073/333ریال

5

اجرایتکلبهبامصالح(هرمترمربع)

0۰3/333ریال

۳

اجرایکفکشیبامصالح(هرمترمربع)

۰53/333ریال

۱

اجرایکانيوودرجا(هرمترطول)

۰53/333ریال

۰3

اجراینصبکانيووبامصالح(هرمترطول)

203/333ریال

۰۰

اجرایپلبامصالح(هرمترطول)

۰/873/333ریال

۰2

اجرایموزائيکفرشمعمولی(هرمترمربع)

-

۰0

اجرایموزائيکفرشچندضلعیوطرحدار(هرمترمربع)

813/333ریال

۰8

تخریبآسفالت(هرمترمریع)

733/333ریال

۰7

تخریبموزائيکپيادهرو

033/333ریال

۰1

تخریبمعابروپيادهروخاکی

73/333ریال
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سال 6931

تعرفه شماره ( ) 9-61عوارض منصوبات تلفن همراه ،بی سیم ،رادیویی ،تلویزیون ،مخابراتی و موارد دیگر
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

توضیحات

مصوب سال 6931

 -۰کليهاشخاصحقيقییااحقاوقیباهعلاتاساتفاده
ازفضایشاهریبارایانتشاارویاادریافاتهارگوناه
امواجموظفندقبلازهرگوناهاقادامدرخصاوصنصاب
سااازهایمااذکورنساابتبااهپرداخاتعااوارضاقاادامو
مجااوزالزمرااخااذنماینااد.ایاانمجااوزدارای7سااال
اعتباااراززمااانصاادوربااودهاسااتوباااموافقاات
شااهرداریتمدیاادآنباارایدورههااای2سااالهبالمااانع
است.
-2کليااهسااازمانهامانناادباارق،مخااابراتو...بایسااتی
قبلازارائاههارگوناهخادماتباهمتقاضاياناینگوناه

عوارضمنصوبات

آنتنها،مجوزشهرداریراکتباًدریافتنمایند.

تلفنهمراه،

(F+(H+A

-0اشااخاصحقيقااییاااحقااوقیوسااازمانهاوادارات

بیسيم،رادیویی،تلویزیون،

0/033/333ریال = F

دولتیکاهقبالازتصاویبعاوارضمباادرتباهنصاب

مخابراتی

7/733/333ریال = A

تجهيزاتمربوطهنمودهاند،موظفنادضامناخاذمجاوز
نسابتبااهپرداخااتعااوارضبااهمبلااغآخاارینتعرفااه
اقدامنمایند.

وموارددیگر

-8عااوارضفااوقباارایتجهياازاتمنصااوبهباارروی
امالکحقيقاییااحقاوقیاعامازدولتایوغيردولتای
بودهواگرایانمنصاوباتباررویاماالکشاهریقارار
گيرد،متقاضینسبتموظافاساتعاالوهبارپرداخات
عااوارضفااوق،اجااارهماهيانااهاسااتفادهازمحاالراباار
مبنای%7اینعوارضدرساالماورداساتفادهپرداخات
نماید.
=Hارتفاعباالتریننقطهسازهبراساسمتر
=Aضریبمحاسبه
=Fعددثابت
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تعرفه شماره ( ) 9-67عوارض صدور مجوز نصب (احداث پل)
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مصوب

منشاء

سال 6931

قانونی

توضیحات
تبصره(:)۰بدیهیاستشاهرداریدر
مواردفاقدمجاوزنسابتباهصادور
اخطارجهتجمعآوریپلاقدامودر

عوارضصدورمجوزنصب


صااورتعاادماقااداممااؤثرازسااوی

(احداثپل)بهازایهرمترطول

مالکينرأساًنسبتبهجمعآوریپال
اقدامخواهدشد.
وکونی
 درخصووص اموالک مسو
عوارض فوق صرفاً شوامل اراضوی
می گردد که روبه معبور بویش از
62متر بووده و در کوچوه جودول

وتبصره۰ماده73قانونمالياتبرارزشافزوده

2

مسکونیبيشاز0متر

%51P.T

های کانیوا را شامل نمی گردد).
 با توجه به گرفتگی زیر پل هوا و

بند۰1ماده5۰قانونموسومبهشوراها

۰

تجاریواداری

(%51)11 P.T

کشی شده باشد( .اراضوی کوچوه

انجام امورات الیروبی و تنظیوف و
ترمیم جداول توسط شهرداری این
عوارض قابل وصول می باشد.
تبصره  :امالکی که دارای پایانکوار
می باشند از عوارض فوق بشورط
اضافه نکردن پول جدیود معواف
هستند .
تعرفهاخذبهایخدماتنصبپالدر
سطحشهر(جهتپلهایباادهناه
بيشاز73سانتیمتر)
بهازاءهرواحدمسکونینصبپلباا
طولحداکثر0متاربادونپرداخات
عوارضفوقالذکرمجاز خواهدباودو
نصبپلهایمازادمشمولپرداخات
هزینهفوقخواهدبود.

0


ساختوسازهایمسکونیشاملاین

کارگاهیوصنعتیوتعميرگاه
هاوسایرخدماتمرتبطبا

)%73(15 P.T

ماشينآالتسنگين

امرنمیگردندودرکاربریهایتجاری
واداریوغيرهباتوجهبهاصولفنای
درصورتيکهاستفادهازملکمستلزم
استفادهازپل(باتأیيدواحدترافيک)
باشدمشمولپرداخاتعاوارضایان
ردیفنخواهدبود.

:Tطولپل
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تعرفه شماره ( ) 9-68تعرفه عوارض محلی خودرو  -موتورسیکلت
نام وسیله نقلیه

عوارض مصوب سال 6931

موتورسيکلت(ایرانی)

734333ریال

موتورسيکلت(خارجی)

۳34333ریال

راهسازی

۰334333ریال

وانتتککابين

۰734333ریال

اتوبوس

2534333ریال

مينیبوس

2334333ریال

کاميون1چرخ

2۱34333ریال

کاميون۰3چرخبهباال

0034333ریال

کاميونت

2234333ریال
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