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عوارض مصوب محلی وبهای خدمات شهرداری قیدار برای سال89

مقدمه:
افراد یک اجتماع یا یک کشور دارای آمال و آرزوها و نیازهای مشترکی می باشند که برای دستیابی صحیح تر,
سریعتر و با صرفه تر به آنها  ,اقدام به تاسیس حکومت یا دولت و نهادهای دولتی نموده به آنها اختیار می
دهند تا برای برقراری نظم در اجتماع که یکی از احتیاجات ضروری و اولیه افراد جامعه می باشد نظاماتی وضع
و اجراء نمایند و برای تامین نیازمندیهای عادی مشترک بین افراد اجتماع عوارض و مالیات وضع و مقرر نموده
و به صرف پرداخت هزینه هایی که به منظور برقراری نظم و تامین سایر حوائج مادی مانند امکانات رفاهی ,
آموزشی  ,بهداشتی  ,عبور و مرور و  ...اجتماع الزم است برسانند علیهذا با عنایت به ضرورت بهره گیری آحاد
جامعه از نقش کمی و کیفی شهرداریها در امور مرتبط با مردم و به منظور ارتقاء سطح آگاهی شهروندان عزیز
و فهیم شهر قیدار از مقررات و قوانین شهرداریها که موجبات تسهیل و شفاف سازی در کارآیی شان و
جلوگیری از تراکم کار و ترددهای اضافی در شهرداریها و سازمانها و ادارات مرتبط و استانداری  ,در راستای
تکریم ارباب رجوع کلیات مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره از وزارت کشور و مصوبات
شورای اسالمی شهر در قانون عوارض محلی  1رهگشای کار شهروندان و متقاضیان در زمینه امور مربوط به
نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه و کلیه محاسبات ساختمانی در این زمینه قرار گیرد.
-1عوارض محلی:عوارضی است که به استناد ماده  05قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک آن و با رعایت مقررات مندرج در قانون
تشکیالت ,وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1330/3/1و آئین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسالمی
شهر وضع می گردد

آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر ،بخش و شهرك موضوع قانون تشكيالت ،وظايف
و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب  11731ـ مصوب 1731/3/3
هیأت وزیران در جلسه مورخ  1333/3/3بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد مواد ( )49و ( )33قانون تشكکیالت وظكایف و
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ك مصوب  1330ك و همچنین برای تعیین سیاستهای عمومی دولت موضوع
بند ( )11ماده ( )31قانون فوق الذکر آئین نامه اجرایی ماده ( )33و بند ( )11ماده ( )31قانون یاد شده را بكه شكرز زیكر تصكوی
نمود:
ماده  -1شوراهای اسالمی شهر بخش و شهرک میتوانند برای تأمین بخشی از هزینه های شهر بخش و یا شهرک مربوط اعكم از
هزینههای خدماتی اداری و عمرانی با رعایت ضوابط ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند.
ماده  -2وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر شكهرک و بخكش در حكدود درآمكدها عرضكه کاالهكا و خكدمات و سكایر
موضوعهایی است که مربوط به شهر شهرک یا بخش ذیربط باشد.
 -1نقل از روزنامه رسمی شماره .1333/3/25-10433
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تبصره ك وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص مییابد و همچنین وضع عكوارض
بر درآمدهای ناشی از معادن منابع و طرز های ملی بر عهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا میشكوند
خواهد بود.
ماده  3ك عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن واحدهای صنفی تولیدی خدماتی صنعتی و هر گونه منبكع درآمكدی دیگكری
قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر موضوع تبصره ( )1ماده ( )9قانون تعاریف و ضكوابط
تقسیمات کشوری ك مصوب  1312ك و در مورد بخش و روستا محدوده موضوع مواد ( 1و  )13قانون تعاریف و ضكوابط تقسكیمات
کشوری ك مصوب  1312ك که به تصوی

هیأت وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهرکها محدودهای که به تصكوی

کمیسكیون

موضوع ماده ( )13آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حكریم شكهرها ك
مصوب  1300ك رسیده است باشد.
تبصره  1ك در صورتی که محدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد در مورد شهرها محدودهای که در طرز جامع موضوع بنكد ()3
ماده ( )2قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ك مصوب  1301ك و در مورد روسكتاها محكدودهای کكه در طكرز
هادی موضوع ماده ( )3اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی ك مصوب  1311ك تعیین شده است مالک خواهند بود.
تبصره  2ك مراجع تصمیم گیر در مورد محدوده شهر مجاز نمیباشند محدودههایی را که توسط سایر مراجع قانونی بكرای ایجكاد
شهرک یا مراکز جمعیتی دیگر خارج از شهرها تعیین شده یا می شوند بدون جل

نظر مراجع قانونی یاد شده بكه حكدود شكهر

ملحق نمایند.
ماده  9ك وصول عوارضی که طبق این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر بخش و یا شهرک وضع میشود در مورد عكوارض
شهر بر عهده شهرداری در مورد روستا بر عهده دهیار و دهیاری و در مورد شهرک ها بر عهده مسؤوالن اجرایی شهرک مربكوط
خواهد بود که مطابق مقررات مربوط و ضمانتهای اجرایی آن اقدام می نمایند .مرجع وصول مکلف به دادن رسید رسمی به مودی
است.
ماده  0ك نحوه وصول عوارضی که به موج

این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر بخش و یا شهرک وضع میشوند توسط

همان شورا تعیین میگردد.
تبصره ك وزارت کشور به استناد ماده ( )49قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخكاب شكهرداران ك
مصوب  1330ك و به منظور تأمین هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش و شهرک و همچنین ایجكاد یکنكواختی
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در نظام عوارض در سراسر کشور آئین نامه های الزم را تهیه و جهت تصوی

به هیأت وزیران ارایه نماید .در خصكوص شكوراهای

اسالمی شهر دستورالعملهای موضوع ماده ( )35آیین نامه مالی شهرداریها مراعات میگردد.
ماده  1ك عوارضی که به موج

این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر بخش و یا شهرک وضع میشوند حس

تأمین هزینه های همان شهر روستا و یا شهرک در قال

مورد بكرای

بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر شهرک و بخش مربوط مصرف

خواهد شد.
ماده  3ك شوراهای اسالمی شهر بخش و شهرک میتوانند برای تأمین تمام یا بخشی از هزینههای طرزهای خكاص خكدماتی یكا
عمرانی عوارض خاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند .عوارضی که از این طریق وصول میگردد صكرفا در همكان مكدت و
مورد تعیین شده در مصوبه وضع عوارض قابل مصرف میباشد.
ماده  -3مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعهای مربكوط بكه عوارضكی کكه توسكط
شوراها با رعایت آیین نامه وضع میشوند و یا عوارض محلی که قبال توسط مراجع ذیصالز وضع شده و موضوع تبصره مكاده ()2
این آیین نامه نمی باشند در مورد عوارض شهر به ترتیبی است که در ماده ( )33قانون شهرداریها مقرر شده است و در خصوص
عوارض موضوع این آیین نامه که توسط شورای اسالمی بخش و شهرک وضع شده است به عهده هیأتی مرک

از وزارت کشكور

وزیر دادگستری و شوراهای اسالمی بخش یا شهرک میباشد.
تبصره ك در مورد عوارض شهر مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات کمیسیون موضع ماده ( )33قانون شكهرداریهكا دیكوان
عدالت اداری است و در مورد نظر هیأت مذکور در قسمت اخیر ماده ( )3معترض میتواند به مرجع قانونی ذی ربط مراجعه نماید.

ماده  4ك شوراها میتوانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت بكه مكوارد معافیكت کكاهش تخفیكف و ل كو
عوارضی که تصوی

نمودهاند با توجه به سیاستهای مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده  15ك ل و کاهش افزایش اعطای تخفیف و یا معافیت از عوارض که قبل از تشکیل شوراهای اسالمی شهر شكهرک و بخكش
موضوع قانون مصوب  1330توسط سایر مراجع ذی صالز وضع شده و موضوع تبصره ماده ( )2این آیین نامكه نمكیباشكند بكه
عهده شورای اسالمی شهر بخش و شهرک ذی ربط میباشد.
ماده  11ك عوارضی که تاکنون توسط مراجع ذی صالز وضع شده و دارای شرایط مذکور در تبصره ماده ( )2آیین نامكه اسكت بكه
شرز مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه کماکان توسط مراجعی که در مصوبات مربوط بكه وضكع عكوارض و اصكالحات آن
تعیین شده است وصول می شود و به ترتی

مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسید .صادرات غیرنفتكی در سكال 1333
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مطابق تبصره ( )0قانون بودجه سال  1333از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی کكه وضكع
شده باشد معاف است.
تبصره ك وزارت کشور مکلف است کمیتهای مرک

از نمایندگان وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایكی سكازمان برنامكه و

بودجه وزارت بازرگانی وزارت صنایع نماینده دستگاه ذی ربط و نماینده رییس جمهور به منظور بررسی عوارض موضوع تبصره
ماده ( ) 2این آیین نامه و ارایه راهکارهای الزم در خصوص مرجع وضع کاهش افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از این عوارض
نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن سهم دستگاه وصول کننده مرجع حل اختالف بین مودی و دستگاه وصول کننكده و سكایر
موارد مربوط تشکیل دهد .کمیته مذکو ر کلیه جوان

موضوع را ظرف سه ماه بررسی و نتیجه را از طریق وزارت کشور بكه هیكأت

وزیران منعکس خواهد نمود .همچنین این کمیته وظیفه دارد عوارضی را که قبال توسط مراجع ذی ربط وضع شده اسكت و واجكد
اوصاف مذکور در تبصره ماده ( )2این آیین نامه میباشد با این آیین نامه و سیاست های عمومی دولت انطبكاق دهكد و نتیجكه را
برای تصمیم گیری به مراجع مسئول ارایه نماید.
ماده  12ك شوراهای اسالمی مکلفند نسخه ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصوی

به همراه مستندات

و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداران محل ارسال نمایند .استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته
پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظارت کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلكی
وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر بخش و یا شهرک مربوط (موضوع ماده ( )3و تبصره ( )1همان ماده از این آیین نامه) به
وزارت کشور ارسال نمایند .چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا ل و توسط وزیكر
کشور واقع نشد شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج در روزنامهها و جراید محلی یا روزنامههكای کثیراالنتشكار یكا از طریكق
انتشار اعالمیه و یا هر طریق دیگری که جنبه اعالن عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند .عوارض مربوط از تكاریخ اعكالن قابكل
وصول است.
تبصره ك مصوبات مربوط به عوارض توسط شورای اسالمی شهر تهران مستقیما به وزارت کشور ارسال میشود.
ماده 13ك اجرای مصوبات ناظر به وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض قبلی در مورد وزارتخانكههكا سكازمانهكا و مؤسسكات و
شرکت های دولتی در صورتی که قبل از تنظیم نهایی الیحه بودجه کل کشور در دولت به تصكوی

شكوراهای اسكالمی ذی ربكط

رسیده باشد از آغاز سال مالی بعد امکان پذیر می باشد و در صورتی که بعد از تنظیم الیحه بودجه و قبل از پایكان همكان سكال
تصوی

شده باشد مصوبه از ابتدای دومین سال مالی بعد از تصوی

عوارض قابل اجرا خواهد بود.
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ماده  19ك شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض عالوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامههای شش ساله
و قوانین بودجه سالیانه اعالم میشود سیاستهای عمومی دولت را به شرز ذیل مراعات نمایند:
الف ك نیل به سمت خودکفایی شهرداری دهیاری و شهرک مربوط از طریق وضع و وصول عوارض متناس

با هزینكههكای مكورد

نیاز؛
ب ك رعایت تناس

میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخشهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی؛

پ ك جهت گیری به سوی وضع عوارضهایی که به صورت غیرمستقیم وصول میشوند؛
ت ك تناس

وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛

ث ك توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل؛
ج ك هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض؛
چ ك رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کاال وارائه خدمات بر سایر روشها از جمله روش وضع عوارض مقطوع؛

ز ك وضع عوارض متناس

با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرزهای عمرانی؛

خ ك جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر کاالهای تولیدی؛
د ك توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید؛
ذ ك محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی براساس فروش واقعی در دوره مورد نظر؛
ر ك خودداری از وضع عوارض بر کاالهای صادراتی؛
ز ك توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف معافیت و نظایر آن؛
ژ ك رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف معافیت و نظایر آن؛
س ك اعمال رویههای تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض؛
ش ك وضع بدون تبعیض عوارض براساس اصل ( )3قانون اساسی.
تبصره ك افزایش میزان عوارض موضوع این آیین نامه زودتر از یک سال صورت نخواهد گرفت و وضع عكوارض جدیكد و افكزایش
عوارض قبلی عطف به ماسبق نمیشود.
ماده  10ك نسبت عوارض شهر روستا و شهرک با درآمدها عرضه کاالها و خدمات و سایر موضوع ها حداکثر براساس نرخی است
که ساالنه توسط وزارت کشور پیشنهاد شده است و به تصوی

هیأت وزیران میرسد .مادام که این نسبت در هر سال به تصكوی

نرسیده است نسبت تعیین شده در سال قبل مجری خواهد بود .برای تعیین حداکثر (سقف) نسبت عوارض به درآمدها و عوایكد
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محلی باید استاندارد هزینه های عمرانی اداری و خدماتی شهرداری ها توسط وزارت کشور با هماهنگی کمیتكه موضكوع تبصكره
ماده ( )11این آیین نامه تنظیم و به هیأت وزیران ارایه گردد .در تنظیم استانداردها باید سهم هزینههایی که به موج

تصكمیمات

مراجع ملی یا فرامحلی در طرزهای عمرانی و یا خدماتی و یا در اجرای طرزهای جامع و هادی در شهرها شهرکهكا و روسكتاها
ایجاد میشود به طور جداگانه مشخص گردد.
تبصره ك در سال جاری و مادام که استانداردها و نسبتهای موضوع این ماده تعیین نشدهاند مجموع عوارض وصولی در هر محل
با رعایت ماده ( )3این آیین نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر شش درصد ( )%1درآمد سالیانه در مورد فروش کاالها یا
خدمات بیش از حداکثر شش درصد ( )%1قیمت عمده فروشی و در مورد دارایكی و ثكروت بكیش از حكداکثر نكیم درصكد ارزش
معامالتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد.
ماده  11ك شوراها میتوانند براساس اختیارات قانونی خود از طریكق جلك

مشكارکت مكردم بكا اسكتفاده از روش انتشكار اوراق

مشارکت و سایر روش ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده  13ك وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز ذی ربط آموزشهای الزم را جهت توجیه این آیین نامه و سكایر
آیین نامه های مربوط به اعضای شوراها ارایه نماید .وزارت کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیكین نامكه در مكورد
مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است

کد

عنككككككوان نحوه وصول عوارض و مستندات آن
عوارض

03

عككوارض بككر در اجرای بند الف ماده ( )93قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوبه شكماره
قراردادها

 2331مورخ  1332/2/20ریاست محترم جمهوری و نامه شماره  4333/1/39مكورخ
 1332/0/23وزیر محترم کشور خطاب به اسكتانداران و بخشكنامه شكماره -10333
 1-11931/09مكورخ  1332/4/1ریاسكت محتكرم سككازمان برنامكه و بودجكه توسككط
ذیحسابان دستگاه های دولتی و حسابداران مؤسسات غیردولتی از محل اعتبار طرز
کسر و به حساب شهرداری محل اجرای پروژه واریز میگردد.

03

عككككككوارض براساس تعرفه های تنفیذی و تصویبی که در اجرای بند یک مكاده ( )30قكانون تشكکیالت
کارخانككههككا شوراهای اسالمی کشور و بند (الف) ماده ( )93قانون وصول برخكی از درآمكدهای دولكت و
(موضكككككوع مصرف آن در موارد معین به تصوی

نماینده ولی امكر و ریاسكت جمهكور رسكیده اسكت از

تبصره ماده  2کارخانهها و واحدهای تولیدی به میزان  %1بهای فروش (به استثنای شهرداریهایی که دارای
آیین نامه)

تعرفه عوارض مضاعف بر  %1زیر فاکتور فروش برای طرزهای خاص استانی میباشند) و ضمنا
شهرکهای صنعتی واقع در حریم به مأخذ  %0زیر فاکتورفروش توسط کارخانههای مكذکور
وصول و بایستی به صورت ماهیانه به حساب شهرداری مربوط واریز گردد.
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آيين نامه اجرايي نحوه وصول عوارض وبهاي خدمات و ساير درآمد
فصل اول :تعاریف

ماده  :1عبارات و كلمات مندرج در اين آيین نامه معادل تعريفی است كه ذيالً ذكر شده است.
 -1درآمد :درآمدهای موضوع مورد بحث به شرح ذيل میباشد:
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
 -2عوارض :عبارت است از مبلغ يا مبالغی كه مستند به قوانین جاری ،نوع و میزان آن به تصويب مرجع قانونی رسیده و
اعالم عمومی شده باشد.
 -3بهای خدمات :مبلغی است كه شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده از استفاده كنندگان دريافت
خدمات وصول مینمايد.
 -4تعرفه عوارض و بهای خدمات :فهرستی است تهیه شده بر اساس مفاد ماده  33آيین نامه شهرداریها از كلیه انواع
عوارض و بهای خدمات و ساير درآمدهايی كه وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصیل میشود.
درج هر نوع عوارض و بهای خدمات جدیدی که وضع و تصوی

می گردد یا هر نوع ت ییری که در نوع و میزان نرخ آنها

صورت می گیرد در تعرفه مذکور طبق دستورالعمل وزارت کشور منعکس میگردد( .ماده  35آییننامه مالی
شهرداریها)

 -5مودی عوارض يا درآمد شهرداری :شخص (حقیقی يا حقوقی) تأديه كننده عوارض يا درآمد به شهرداری است كه
ممكن است منبع عوارض يا درآمد متعلق به وی باشد يا وی وسیله وصول و ايصال عوارض و درآمد باشد.
 -6مأمور تشخیص :كسی است كه از طرف شهرداری يا سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده  31آيین
نامه مالی شهرداری ،اختیار تطبیق وضع هر مودی يا هر مورد را با تعرفه (عوارض و درآمدهايی كه به موجب قانون اختیار
وصول آن به عهده شهرداریها گذاشته شده است) داشته و تشخیص بدهی مودی كتباً به عهده او گذاشته میشود.
 -7مأموروصول :مامورمخصوصی است كه از طرف شهرداری با توجه به ماده  75قانون شهرداری بنام مامور وصول تعین
میشود .
 -9مامورابالغ  :كسی است كه هر نوع اوراق صادر شده برله و علیه مودی توسط شهردای سازمانهای تابع و وابسته به
شهرداری را كه شامل پرداخت هر گونه عوارض قانونی جريمه و  ......میباشد به مودی يا نماينده قانونی وی ابالغ مینمايد .
 -8تشخیص علی الراس  :تشخیصی است كه مامور تشخیص بر اساس قرائن و شواهد موجود در هنگامیكه مودی از ارائه
ودراختیار گذاشتن مدارک و دفاتر خودداری نمايد خواهد داد.
 -13آگهی عمومی :شهرداردراجرای ماده  47قانون شهرداری مكلف است مصوبات شورای اسالمی شهركه جنبه عمومی
داردرا (ازجمله عوارض)،به وسايل ممكنه برای اطالع عموم آگهی ينمايد .برابرماده  57قانون شهرداری،مقررات شهرداری
كه جنبه عمومی داردوبه تصويب شوراياسالم يشهررسیده است پسازاعالم برای كلیه ساكنین شهرالزم الرعايه است.ضمن
اينكه براساس تبصره  1ماده  53قانون مالیات برارزش افزوده شورای اسالمی شهرهامیبايست عوارض وض
عشدهجديدراحداكثرتا  15بهمن ماهه راسال اجرای درسال بعداعالم عمومی نمايد.
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-11پیشآگهی :آگهی مختصری میباشد (برابرمفادفرم مربوطه) كه حاوی مشخصات عوارض وموديانی
است،باذكرمستندقانونی ونوع ومیزان عوارض ومبلغ آن وتاريخ مهلت پرداخت عوارض وامثاآلنوشماره حساب بانك ی ونام
وآدرس بانك كه بعدازسررسیدموعدپرداخت بدهكار ويا مودی،فرستاده میشود.
 -12اخطاريه :برگهای است برابر مفاد فرم مربوط كه بعد از صدور و ارسال پیش آگهی برای آگاهی و تذكر به بدهكار
عوارض و امثال آن و يا مودی كه پرداخت بدهی ناشی از عوارض خود را به تأخیر انداخته است ،فرستاده میشود.
 -13ابالغیه :رساندن پیام حكمی است كه بر له با علیه بدهكار عوارض امثال آن و يا مودی صادر شده است.
 -14تقسیم عوارض :عبارت است از تقسیم عوارض متعلق به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مودی در زمانهای معین
بر اساس ماده  32آيین نامه مالی شهرداری.
 -15مرجع تقسیط عوارض :ماده  32آيین نامههای شهرداریها به شرح ذيل :به شهرداریهای كل كشور اجازه داده
میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر  36ماهه مطابق دستورالعملی كه به پیشنهاد شهرداری ،به تصويب شورای
اسالمی شهر مربوط میرسد دريافت نمايد (ماده  32آيین نامه مالی شهرداریها)
 -16صندوق ثبت :منظور از صندوق ثبت مندرج در این آیین نامه صندوق ثبت موجود در شهر یا در شهر مجاور است
که در صورتحسابهای بدهی توسط شهرداری معرفی شده و صندوق مذکور نیز وسیله شهرداری از این اقدام آگاه
میشود.

 -17صورتحساب بدهی :صورتحسابی شامل میزان بدهی اشخاص حقیقی يا حقوقی به شهرداری يا مؤسسات تابعه يا
وابسته به شهرداری (برابر مفاد فرم مربوط) است ،اعم از اين كه در ارتباط با موضوع تبصره ذيل بند  14ماده  55و ماده
 95و نیز ماده  113قانون شهرداری و يا از بابت انواع عوارض و امثال آن متعلق به ملك و يا مقررات قانونی باشد و نیز
نحوه محاسبه و مستند قانونی عوارض و امثال آن يا بدهی میباشد كه با درخواست مودی يا دفترخانه اسناد رسمی توسط
شهرداری تنظیم ،تسلیم و يا ارسال میشود .چنانچه صورتحساب بدهی به منظور اعالم میزان بدهی ملك به شهرداری و
در پاسخ استعالم دفاتر اسناد رسمی برای انجام معامله يا برای غیر از مورد انجام معامله صادر شود ،میبايستی شماره
حساب بانكی شهرداری (اعم از حساب جاری و يا سپرده) نیز به اطالع دريافت كننده صورتحساب برسد .ضمناً شهرداری
نیز رأساً میتواند نسبت به تهیه و تنظیم و ارسال صورتحساب بدهی اقدام نمايد.
 -19تسويه حساب :عملیات حسابداری است كه بر اساس مدارک معتبر موجود در شهرداری يا مؤسسات تابعه و وابسته و
يا ارائه شده توسط مودی ،مانده حساب مودی (اعم از طلب يا بدهی) با شهرداری يا مؤسسه تابعه و وابسته را به صورت
تراز مالی در تاريخ معین نشان داده و در پرونده مودی نگهداری و نتیجه را به صورت درخواست مودی در اختیار وی قرار
میدهد.
 -18رسید دريافت وجه :سندی است (برابر مفاد فرم مربوط) كه به موجب آن شهرداری به دريافت وجه اعم از وجه نقدی
واريز شده به حساب بانكی شهرداری و يا وجوه غیر نقدی مانند چك و يا اسناد دريافتی ،نظیر سفته اقرار مینمايد و حاوی
مشخصات كامل مودی ،علت دريافت وجه و ساير اطالعات مورد نیاز شامل مشخصات درآمد و يا بهای خدمات و شماره
حساب بانك و نیز مشخصات چك يا سفته يا سند دريافتی میباشد.
 -23مفاصا حساب :برگ شناسايی است كه پس از تسويه حساب منجر به پرداخت كامل بدهی مودی به شهرداری و يا
اثبات عدم بدهی مودی (شخص حقیقی و حقوقی) به شهرداری در تاريخ معین برای برهه (مقطع) زمانی مشخص صادر
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میشود و در آن میبايستی مشخصات كامل پرداخت كننده عوارض و امثال آن و نوع عوارض و حسب مورد مبلغ و شماره
و تاريخ فیش بانكی محل پرداخت درج شود.
 -21برگ اعتراض :نامه كتبی است (برابر مفاد فرم مربوط) كه توسط مودی يا نماينده قانونی وی در دو نسخه تنظیم و
طی آن به منبع عوارض و امثال آن و يا نوع و میزان آن و يا نحوه محاسبه و غیره كالً يا بعضاً مستنداً و مستدالً ايراد گرفته
شده و درخواست رسیدگی میگردد .نسخه اول فرم مذكور به شهرداری تحويل و رسید آن در نسخه دوم اخذ و نزد
اعتراض كننده باقی می ماند.
 -22صورتجلسه توافق :صورتجلسهای است به منظور تعیین نحوه پرداخت مطالبات شهرداری ،كه مودی و شهرداری قبل
از صدور اجرايیه مطابق ضوابط تنظیم مینمايد.
فصل دوم  :وظایف
ماده  : 2وظیفه موديان:
الف :برابر ماده  13قانون نو سازی و عمران شهری ،مصوبه  ،1347عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق
میيابد و بايد حداكثر تا پايان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.
ب :به موجب ماده  14قانون نظام صنفی ،مصوب  ،1392/12/24افراد صنفی مكلفند در هر سال ،عوارض كسب و پیشه
خود را بپردازند.
پ :به موجب بند الف ماده  47قانون مالیات بر ارزش افزوده ،اشخاصی كه مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در
داخل كشور ،با وسیله نقلیه زمینی ،دريايی و هوايی مینمايد ،مكلفند  %5بهای بلیط را با درج در بلیط يا قرارداد ،حسب
مورد به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری
محل فروش بلیط واريز نمايد.
ت :به موجب بند ب ماده  47قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مالكان خودروهای سواری و وانت دو كابین ،اعم از تولید داخل
يا وارداتی ،مكلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ يك در هزار قیمت فروش كارخانه (داخلی) و يا
مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی كه توسط سازمان امور مالیاتی
كشور اعالم میگردد ،محاسبه و به حساب شهرداری محل واريز نمايد.
ث :به موجب تبصره يك ماده  47قانون مالیات بر ارزش افزوده ،وارد كنندگان يا مالكان خودروهای سواری دو كابین
وارداتی (به استثنای خودروهای سواری كه به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری میشود) حسب مورد مكلفند قبل از
شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض اقدام
نماید.

ج :به موجب ماده  9مديريت قانون پسماندها مصوب سال  1393و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مديريت پسماند
ابالغی  ،1395/7/17مؤديان موظفند بهای خدمات مديريت پسماند (مسكونی و غیر مسكونی) را به مديريت اجرايی
(شهرداری) بر اساس تعرفهای كه طبق دستورالعمل وزارت كشور تعیین میشود ،پرداخت نمايند.
چ :كلیه موديان موظفند در صورت لزوم نسبت به ارائه هر گونه اسناد مالی مثبته (اعم از اسناد دفتری ،نرمافزاری و)...
مرتبط با وصول عوارض و امثال آن به مأموران شهرداری صرفاً جهت كنترل صحت ارقام وصولی ،اقدام نمايد.
ح :به موجب ماده  57قانون شهرداریها ،اجزاء مقررات شهرداری كه جنبه عمومی دارد و تصويب شورای اسالمی شهر
رسیده است ،پس از اعالم ،برای ساكنین شهر الزم الرعايه است.
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ماده  :3وظیفه شهرداری:
شهرداری موظف است در موقع پاسخ استعالمات مراجع قانون ،نظیر اتحاديههای صنفی دفاتر اسناد رسمی و غیره و نیز
هنگام صدور پروانه ساختمانی و يا تفكیك اراضی و ساختمان ،میزان عوارض و نیز بقايای عوارض قانونی متعلق به همان
ملك را كه برابر مقررات و تعرفه مصوب و معتبر محاسبه شده است را در فرم صورتحساب بدهی به مالك و يا نماينده
قانونی وی و يا ذينفع (درخواست كننده پروانهها و استعالم) و نیز مرجع استعالم كننده؛ ظرف مهلتهای مقرره قانونی
ابالغ و پاسخ استعالم و صدور پروانه را منوط به صدور مفاصا حساب نمايد و به مجرد پرداخت عوارضهای مربوطه از ناحیه
اشخاص ذينفع ،شهرداری موظف است مفاصا حساب مربوط به عوارض را صادر و پاسخ استعالم را برابر مقررات صادر
نماید؛ مگر آنکه در تعرفه عوارض و مقررات موضوعه نحوه خاص دیگری بیشبینی شده باشد.

فصل سوم :تشخیص
ماده  :4تشخیص عوارض و بهاء خدمات و امثال آن در مورد هر مودی ،از طرف شهرداری و بر اساس میزان مقرر در مصوبه
و تعرفه مصوب خواهد بود.
ماده  :5شهرداری میتواند در مواردی كه دفاتر و پروندههای موسسات ،كارخانجات و شركتهای را كه در اجرای ماده 79
قانون شهرداری مكلف به وصول عوارض ،خدمات و امثال آن به نفع شهرداری را رسیدگی و كنترل نمايد و اين قبیل
موسسات موظفند دفاتر مربوطه را در اختیار ماموران شهرداری قرار دهند.
تبصره  :1در صورتی كه موسسات مذكور در اين ماده از وصول و ايصال عوارض يا ارائه دفاتر و مدارک الزم به منظور تعیین
میزان واقعی عوارض وصول شده خودداری نمايند ،شهرداری میتواند با توجه به مفاد ماده  31آيین نامه مالی شهرداریها
بر مبنای امارات و قرائن موجود میزان عوارض را به طور علی الرأس تشخیص و از طريق صدور پیش آگهی از موسسات
مربوطه مطالعه نمايد.
تبصره  :2ماموران شهرداری كه در اجرای اين ماده دفاتر و مدارک شركت ها يا موسستا مربوط را مورد رسیدگی قرار می
دهند  ،مكلفند از افشای اطالعات مكتسبه خود جز در موارد مربوط به تشخیص عوارض و اعالم آن به مراجع ذيصالح
خودداری نمايند .
تبصره  : 3چنانچه ساير قوانین ترتیبات ديگری در خصوص تشخیص و وصول عوارض و امثال آن شهرداری ها وضع نموده
باشند  ،ترتیبات مزبور مبنای اقدامات شهرداری در خصوص وصول عوارض و امثال آن خواهد بود .
ماده  : 6برای وصول عوارض و بهاء خدمات و امثال آن با اعالم كتبی به مودی يا موديان ابالغ می شود كه مطالبات
شهرداری را ظرف ده روز كاری از تاريخ اعالم به حساب درآمد شهرداری واريز نموده و رسید دريافت دارند  .در صورت
امتناع مودی يا موديان از از پرداخت در مهلت مقرر شهرداری بايد مبادرت به صدور و پیش آگهی نمايند .
ماده : 7در پیش آگهی مندرج در ماده  9باید به مودی ابالغ گردد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ رویت یا ابالغ قانونی
(مستند به فصل ابالغ آیین دادرسی مدنی) مطالبات شهرداری مندرج در پیش آگهی را به شهرداری پرداخته و رسید
دریافت نماید .

بديهی است مودی در مهلت مقرر حق اعتراض به منبع فوق از طريق كمیسیون ماده  77قانون شهرداری (در مورد
عوارض * و ديگر مراجع قانون ( در بهای خدمات و امثال آن) را دارد .
تبصره  : 1در صورتی كه مودی يا موديان نسبت به پیش آگهی ابالغ شده ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض ننمايند
پیش آگهی مذكور قطعی و الزم االجرا خواهد شد .
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در هر صورت صدور مفاصا حساب برای مودی يا موديان منوط به پرداخت مطالبات شهرداری می باشد .
فصل چهارم :
صدور پیش آگهی و ابالغ
ماده  : 9پیش آگهی های صادره شامل موارد زير بوده و هرگاه مودی يك نفر باشد پیش آگهی در دو نسخه و اگر متعدد
باشند برای هر يك نفر به تعداد نفرات در دو نسخه تهیه خواهد شد .
الف -نام و نام خانوادگی مودی يا موديان .
ب -موضوع بدهی و میزان آن با ذكر مشخصات كامل مستندات قانونی آن .
ج -مهلت اعتراض و ذكر اينكه در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر  ،پیش آگهی قطعی و الزم االجرا خواهد شد .
د -ذكر میزان جريمه ديركرد در صورت عدم پرداخت به موقع و همچنین ذكر هزينه های اجرايی وصول در صورت اقدام
به عملیات اجرايی .
ماده : 8پیش آگهی به شرح و طی مراحل زير به مودی ابالغ می شود :
الف -پیش آگهی با اخذ رسید با مامور ابالغ و مامور موظف است ظرف مدت  3روز آن را به رويت مخاطب رسانده و يك
نسخه آن را به وی تسلیم و نسخه رويت شده را با ذكر تاريخ و گواهی امضاء به دبیرخانه عودت دهند.
ب -هرگاه موردی در محل پیشه يا سكونت خود حاضر نباشد  ،پیش آگهی به متصدی امور يا كسانی كه با مودی در یک

محل زندگی یا کار می کنند ابالغ می شود مشروط به اینکه سن ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اخطاریه کافی باشد .
پ -هرگاه اشخاص نامبرده از ارائه رسید خودداری و يا شخص مودی از رويت امتناع كند  ،مامور مكلف است پیش آگهی
را با پست سفارشی دو قبضه برای مودی ارسال و نسخه دريافت شده مودی را در پرونده ضبط نمايد .
ج -هرگاه مودی از دريافت پست سفارشی و امضاء رسیده آن امتناع نمايد  ،شهرداری موظف است به هر طريق ممكن
قانونی مبادرت به الصاق پیش آگهی به محل اقامت و يا كسب مودی نموده از آن عكس يا فیلم تهیه نمايد .
چ -هرگاه پیش آگهی مربوط به وزارتخانه  ،ادارات و سازمان های دولتی باشد دبیرخانه ادارات و اسازمان ها به شرح فوق
ابالغ می گردد .
ح -هرگاه در صورتیكه پیش آگهی مربوط به شركت باشد به مدير يا رئیس دفتر شركت يا اشخاصی كه حق امضاء دارند ،
بر طبق مقررات آئین نامه ابالغ می شود .
خ – چنانچه پیش آگهی مربوط به شركت يا بازرگانان متوقف باشد عالوه بر ابالغ به متوقف يك نسخه پیش آگهی جهت
اقدام به مدير تصفیه و ادارات تصفیه ورشكستگی ارسال می شود .
د -ب طبق آئین دادرسی مدنی روز ابالغ پیش آگهی و روز تسلیم اعتراض و تعطیالت رسمی  ،در مواعد مندرج در اين
آئین نامه محاسبه نخواهد شد .
ز -هرگاه مودی در داخل كشور و در خارج از حوزه شهرداری سكونت داشته باشد بیست روز و در صورتیكه در خارج از
كشور ساكن باشند دوماه مهلت به اعتراض اضافه خواهد شد .
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ر -مامور ابالغ مكلف است حداكثر مدت پنج روز اوراق را به مودی تسلیم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسید بگیرد .در
صورت امتناع مودی از گرفتن اوراق  ،امتناع او را در برگ اخطاريه قید و اعاده می نمايد .
س – هرگاه مامور ابالغ نتواند اوراق را به مودی برساند بايد در نشانی تعیین شده به يكی از بستگان يا خادمان او كه سن
و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق ياد شده كافی باشد  ،ابالغ نمايد و نام و سمت گیرنده اخطاريه را در نسخه
دوم قید و آن را اعاده كند .

فصل پنجم:
مرجع حل اختالف
ماده  :11به موجب ماده  77قانونی شهرداری  ،رفع هرگونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به كمیسیونی
مركب از نمايندگان وزارت كشور ،دادگستری و شورای اسالمی شهر ارجاع می شود و تصمیم كمیسیون مزبور قطعی است.
بدهی هايی كه طبق تصمیم اين كمیسیون تشخیص داده می شود ،طبق مقررات اناد الزم االجرا به وسیله اداره ثبت  ،قابل
وصول می باشد  .اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصمیم كمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری
مباردت نمايد .
الف :اختالف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتی بندهای الف و ب ماده  43قانون مالیات بر ارزش افزوده(عوارض %5
بهاء بلیط حمل و نقل برون شهری و عوارض سالیانه خودروها) مشمول احكام ماده 77قانون شهرداری خواهد بود .
ب :پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده  43قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از موعد مقرر  ،موجب مالیات بر ارزش
افزوده پس از موعد مقرر  ،موجب تعلق جريمه ای معادل ( )%2به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود .
پ :برابر قسمت اخیر ماده  113قانون شهرداری ها  ،در صورتیكه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ  ،به صورتحساب
شهرداری اعتراض ننمايد  ،صورتحساب قطعی تلقی می شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض نمايد  ،موضوع به
كمیسیون ماده  77قانون شهرداری ارجاع می شود .
ت :به موجب ماده 9قانون نوسازی و عمران شهری  ،اعتراض راجع به ممیزی در مورد اختالف مساحت و  ...به عهده
كمیسیون مزبور و رسیدگی به ساير اختالفات ناشی از اجرای قانون نوسازی منحصرا در صالحیت كمیسیون رفع اختالف
موضوع ماده  77قانون شهرداری می باشد .
فصل ششم:
وصول
ماده : 11صاحبان سینما – تاتر ها – تماشاخانه ها – لوناپارک ها و مراكز تفريحی و كلیه برگزار كنندگان نسبت به
پرداخت عوارض مقرره ودريافت مفاصا حساب ازشهرداری محل ،پس از اخذمجوزهای الزم ازمراجع ذيربط اقدام نمايند
ماده  :12در مواردی كه در اماكن عمومی و خصوصی نمايشگاههای برگزار می شود و شهرداری برای اجاره  ،واگذاری غرفه
يا بازديد از آن عوارض و يا بهاء  ،خدمات وضع نمايد  .برگزار كنندگان موظف به وصول و پرداخت آن طبق اين آئین نامه
می باشند.
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ماده  :13روش های پرداخت موارد مطروحه در مواد  11و  12فوق شامل پرداخت حضوری  ،پرداخت الكترونیكی ،
پرداخت از طريق فضای مجازی (اينترنتی و  )..و پرداخت از طريق شارژ كارت و  ...می باشد .
ماده:14در صورت انقضای مهلت مندرج در پیش آگهی و عدم اعتراض مودی  ،پیش اگهی قطعیت می يابد و شهرداری
موكلف است ظرف مدت  13روز پس از قطعیت پیش آگهی میزان بدهی قطعی شده مودی را مجدد به وی ابالغ نموده و
ضمن ابالغ مذكور متذكر گردد هرگاه ظرف مدت  15روز از تاريخ ابالغ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد به
استناد ماده  29و تبصره های ذيل ماه  13قانون نوسازی و عمران شهری  ،از طريق عملیات اجرايی نسبت به وصول بدهی
عوارض اقدام خواهد شد و در اين صورت هزينه عملیات اجرايی ثبت نیز به عهده مودی خواهد بود .
تبصره  :در صورتی كه بدهی مودی طبق رای كمیسیون رفع اختالف مذكری در قانون شهرداری مشخص گردد  ،شهرداری
مكلف است به استناد ماده  77قانون شهرداری و بدون رعايت  15روز مهلت مذكور در اين ماده از طريق عملیات اجرايی
ثبت نسبت به وصول بدهی عوارض مودی اقدام نمايد .
ماده :15در صورتی كه كه مودی پس از قطعیت بدهی و انقضای مهلت نسبت به پرداخت مطالبات شهرداری اقدام نمايد ،
شهرداری بايد از طريق اجرای ثبت  ،محل نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمايد .
تقاضای شهرداری در مورد صدور اجرائیه بايد حاوی نكات و مدارک زير باشد :
 -1مشخصات آخرين نشانی محل اقامت يا محل كاری مودی .
 -2يك نسخه از پیش آگهی قطعی شده موضوع ماده 13كه به رويت مودی رسیده تاريخ ابالغ در آن قید شده باشد
 -3يك نسخه از اخطاريه (قبل از تقاضای صدور اجرائیه ) كه به مودی ابالغ شده است .
 -4در صورتیكه بدهی مودی طبق رای كمیسیون ماده 71مشخص شده بشاد ارسال يك نسخه از رونوشت يا فتوكپی
مصدق رای مذكور .
ماده: 16شهرداری مكلف است برای وصول وجوه قطعی شده و جرايم متعلقه از مستكفین طبق موازين اين آئین نامه عمل
نمايد  .در صورتی كه در قوانین مربوط به برقراری عوارض  ،نحوه خاصی برای وصول پیش بینی شود طبق آن عمل خواهد
شد.
تبصره  :بقايای عوارض و بهای خدمات و امثال آن كه ملغی شده (مطالبات معوقه مربوط به عوارض و بهای خدمات كه
سابقا به قطعیت رسیده ولی از نظر قانونی ملغی گرديده اند) نیز به موجب مقررات اين آئین نامه وصول می شود .
ماده  : 17به شهرداری اجازه داده می شود تا سقف  %1از وجوهی كه بابت درآمد شهرداری وصول می گردد را (به استثناء
كمك های دولتی  ،وام و فروش اموال غیر منقول ) در زمینه حسابرسی و آموزش  ،تربیت و تشويق كاركنان و كسانی كه
در امر وصول در آمدهای شهرداری فعالیت موثری مبذول داشته و يا می دارند  ،صرف نمايد .
ماده : 19كلیه عوارض شهرداری كه به مرحله قطعیت پرداخت رسیده باشد منجمله عوارض نوسازی در چارچوب ساز و
كارهای مطروحه در اين آيین نامه قابل وصول نخواهد بود .
در صورت عدم پرداخت توسط مودی  ،به استناد ماده  29قانون نوسازی و عمران شهری مراتب مطابق احكام تبصره های
ماده  13قانون مذكور باصدور اجرائیه وصول خواهد شد .
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فصل هفتم :
اجرا
ماده : 18به موجب ماده  191آيین نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شكايت از عملیات
اجرايی كه در مورخه  1397/6/11به تصويب رياست محترم قوه قضائیه رسیده است  ،برای تقاضای صدور اجرائیه بابت
عوارض شهرداری  ،موضوع ماده  77قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداری  ،مصوب
 ، 1345/11/27بايد اوراق نیز به ثبت محل تسلیم شود :
الف  :درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه
ب  :رونوشت مصدق رای كمسیون حل اختالف
ج  :اخطاريه ابالغ شده رای مذكور به مودی

بخش سوم
عوارض
فهرست :
 ماده :1ضوابط ومقررات قابل توجه ماده :2مقررات عمومی و تسهیالت تشویقی ماده  :3نحوه صدور پروانه ساختمان ماده  :9موارد مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض ماده  :0عوارض صدور پروانه ماده  :1نحوه تمدید پروانه ساختمان ماده  :3تأخیر در احداث ساختمان دارای پروانه احداث و تأخیر در اخذ پایان کار ماده  :3نحوه تجدید پروانه ساختمان ماده  :4نحوه تجدید بنای ساختمان ماده  :15نحوه صدرو پروانه ساختمان المثنی -ماده :11مناس

سازی ساختمانهای عمومی

 ماده :12نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان تجدید بنای ساختمان ماده :13عوارض احداث دیوار ماده :19عوارض ایجاد در اضافی ماده  :10عوارض مازاد بر تراکم ماده  :11عوارض پیش آمدگی ساختمان در معابر ماده  :13عوارض ابقای ساختمان ماده  :13عوارض بهره برداری از معبر14
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 ماده  :14عوارض تفکیک عرصه ماده  :25عوارض تفکیک کلیه اعیانیها به صورت واحد یا طبقاتی ماده  :21عوارض تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای بیشتر ماده  :22عوارض کسری مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک ماده  :23ضوابط احداث پارکینگ ماده  :29عوارض حق مشرفیت ماده  :20نحوه استفاده از ساختمان ماده  :21عوارض هزینه خدمات کارشناسی ماده  :23عوارض خودرو ماده :23عوارض فعالیت و حرفه ماده :24عوارض فعالیتهای خانگی -ماده  :35عوارض نص

تابلو

 ماده  :31عوارض قطع درختان معابر شهر ماده  :32عوارض سطح شهری ماده :33توسعه فضای سبز ك توسعه فرهنگ شهرنشینی ماده  :39عوارض ذبح احشام ماده  :30عوارض حق الثبت ماده  :31عوارض پیمانها و قراردادها ماده  :33عوارض حق بیمه ماده  :33عوارض (حق) نظارت و طراحی مهندسین ماده :34عوارض حمل بار ماده :95عوارض توزین باسکول ماده  :91عوارض سینما و نمایش ماده  :92عوارض حق االرض ساالنه معابر ماده  :93عوارض ساالنه دکل های مخابراتی ماده  :99نحوه وصول درآمدهای شهرداری ماده  :90مل ی شدن معافیتهای قبلی عوارض شهرداری ماده  :91سهم آموزش و پرورش ماده  :93حق تفکیک قطعاتی که به محدوده شهر الحاق می گرددماده :93مالیات بر ارزش افزوده در هنگام صدور پروانه ساختمانی و نقل انتقال عرصه طبق اعالمیه دارایی15
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ماده 1
ضوابط ومقررات قابل توجه
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

در تصويب و اجرای تعرفه مالحظات الزم اعمال به طوری كه به ايجاد تنش ،تشويش و نگرانی در مردم منجر نشده
و اثرات تورمی و منفی ديگر نداشته باشد.
در بررسی و پیشنهاد و تصويب تعرفه شهر تشويق و اعمال محدوديت در موضوعات خاص مد نظر قرار گیرد.
به منظور حمايت از سرمايه گذاران نسبت به تعديل عوارض و وصول تدريجی آن و از اموال ديگرر مری تروان پریش
بینی كرد.
به جای اخذ عوارض ،سهم شهرداری را از اعیانی و عرصه كه ضمن حمايت از سرمايهگذاران و ايجراد درآمرد پايردار
شهرداری میتوان لحاظ نمود.
استفاده حداكثر از مشاركت مردم و دستگاهها دولتی و غیر دولتی در تصمیم گیریها و انجام پروژههای عمرانی
ابالغ تعرفه به كلیه واحدهای شهرداری جهت اطالع و رعايت موارد مرتبط الزامی است.
ابالغ ضوابط شهرسازی به واحدهای درآمد شهرداری جهت رعايت آنها در وصرول عروارض مصروب ،بره طروری كره
وصول عوارض صرفاً با رعايت ضوابط مربوطه از جمله شهرسازی و ضوابط طرحهای تفصیلی و هرادی و آيرین نامره
مالی و ...اماكن پذير است.

-9
 - 8هزينه درآمدها در رديف های مربوطه به ويژه درآمد ناشی از بحث پاركینگ از محل جرايم كمیسیون صرد و كلیره
وصولی ها درخصوص عوارض پاركینگ به منظور ايجاد پاركینگ های عمومی به حساب جداگانه ای واريز گردد.
 -13با توجه به آزمايشی بودن دوره اجرايی قانون مالیات بر ارزش افزوده وانجام اصالحات الزم و اجرای قرانون هدفمنرد
كردن يارانه ها ،هرگونه ضابطه و مقرراتی كه بعد از تصويب تعرفه ابالغ گردد مبنای عمل قرار خواهرد گرفرت .ايرن
موضوع در رابطه با كلیه مفاد تعرفه صدق خواهد كرد.
 -11عوارض سال آينده دستگاهها و سازمانهای دولتی و نظامی و غیردولتی و ...بايستی كتباً به آنها ابالغ شود تا اعتبرار
الزم را پیش بینی و در پرداخت به موقع آن مشكلی پیش نیايد.
 -12با تصويب اين تعرفه ،مصوبات قبلی مغاير از ابتدای سال بعد ( )1387ملغی میگردند لذا شهرداری فقط مفراد ايرن
تعرفه را اجرا خواهد كرد.
 -13رعايت قوانین و مقررات جاری كشور مثل قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افرزوده ،برنامره ششرم توسرعه ،برنامره
ساالنه كشور ،ساماندهی مسكن ،حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سروخت ،مسركن مهرر ،قرانون شرهرداری و
شوراها ،آيین نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض ،آيین نامه مالی شهرداریها و ...در کلیه مراحل تصوی تعرفه
ممهور نمودن کلیه صفحات تعرفه به مهر رئیس شورای شهر و فرمانداری ( تأیید کننده ) مصوبه ضروری است.

و اجرای آن الزامی است .چنانچه م ایرتی بین قوانین و مقررات و تعرفه پیش آید قكوانین و مقكررات بكر تعرفكه
مقدم میباشد.

 -14شهرداری می تواند به منظور تسهیل در روند بررسی و تصويب تعرفه توسط شورای شهر ،مروارد اصرالحی و جديرد
سال  1389را به صورت جداگانه برای تصويب به شورا پیشنهاد نمايد .بديهی است در تصويب تعرفه سال بعد توسط
شورای شهر ،موضوع اصالحات و تغییرات نسبت به تعرفه سال  1387بايستی قید شود.
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 -15هرگونه تغییر كاربری ،مازاد بر تراكم مجاز و سطح اشغال مجاز ،كسری حد نصراب تفكیرك و فضرای براز صررفاً در
صورت تصويب كمیسیون ماده  5يا كمیسیون تغییرات طرحها قانونی مجاز خواهد بود.
ماده 2
مقررات عمومی و تسهیالت تشویقی
)1

در مورد خانوادههای معظم شهداء (فرزند و همسر و پدر و مادر شهید) ،آزادگان و جانبرازان براالی  %25جانبرازی و
همچنین مددجويان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزيستی كشور با توجه به پیش بینی در
قانون بودجه سنواتی كل كشور يا قانون خاص ،تا  123متر مربع از عوارض پروانه مسكونی رايگان برای يرك واحرد
بهرهمند خواهند شد .اين تسهیالت مشمول عوارضی مثل مازاد بر تراكم ،كسری مساحت تفكیك ،پارکینگ نخواهد
بود .ضمنا تسهیالت این بند مشمول افرادی که قبال از این تسهیالت استفاده کردهاند نمیشود.

)2

*

معلوالن عزيز طبق تبصره  2ماده  8قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن مصروب ارديبهشرت سرال  1393پروانره
ساختمانی تا  123متر مربع مسكونی و تا  25متر مربع تجاری در كاربری مربوطه و مطابق ضوابط شهرسازی بررای
يك بار به شرطی كه در مالكیت معلول باشد هزينه های (عوارض) صدور پروانه ،آماده سازی زمین و كارشناسی آنها
رايگان میباشد.
درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدی مسكونی كه مالكیت آنها به تعرداد واحردهای احرداثی باشرد بره
شرط ارائه سن د مالکیت یا قرارداد واگذاری توسط متقاضیان عوارض زیربنا و مازاد تراکم مشمول ایكن واحكدها
خواهد شد.

 )3عوارض ساختمان هائی چون آسايشگاه معلوالن و سالمندان ،بازپروری معترادان و ....برا رعايرت مقرررات شهرسرازی
عوارض احداث ندارند .در صورت تبدل اين نوع ساختمانها يا استفاده غیر از موارد مرذكور ،در زمران تبرديل برابرر
مقررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شد.
 )4برای احداث يك واحد مسكونی (حداكثر تا  123مترمربع) كه در تملك مسجد باشد صدور پروانه ساختمانی عوارض
ندارد.
 )5در بناهايی كه مالكیت آنها به صورت مشاعی متعلق به ورثه بوده و حداكثر تعداد واحدهای مسكونی به تعداد ورثره
باشد برای يك بار عوارض صدور پروانه ساختمانی آن عبارت است از متوسط زير بنای هر واحد كه از تقسیم سرطح
كل زيربنا (سطح ناخالص كل بنا) بر تعداد واحد مسكونی مطابق عوارض تك واحدی محاسبه خواهد شد.
 )6در صورت احداث پاركینگ اضافی ودرخارج از سطح اشغال مجاز استفاده به عنروان پاركینرگ بره آن قسرمت نیرز
عوارض تعلق خواهد گرفت.
)7

قیمت ( ارزش ) منطقهای روز عبارت است از آخرين ارزش معامالتی زمین كه مرالک عمرل اداره امرور اقتصرادی و
دارائی هر شهر می باشد و در اجرای ماده  19قانون مالیاتهكای مسكتقیم مصكوب سكال  1313تعیكین و ابكالغ
میگردد.
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)9

در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی چنانچه ملكی دارای چند بر باشد قیمت منطقرهای گرانتررين برر ملرك
مشرف به معبر (بر ملک اعم از بر دسترسی شامل در ورودی و پنجره می باشد) بعد از تعریض محاسكبه خواهكد
شد.

 )8مالكین كلیه واحدهای مسكونی كه دارای پروانه ساختمانی معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) میباشند بنا به ضرورت اگر
خواستار تعويض و تغییر نقشه های ساختمانی بدون افزايش مساحت زيربنرا و تعرداد واحرد و نروع اسرتفاده باشرند
مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی نخواهند بود.
 )13پروانههای ساختمانی مسكونی كه مراحل صدورشان وفق مقررات (تهیه و تأيید نقشههای ساختمانی و تعیین تكلیف
نهايی كلیه عوارض مربوطه) تا قبل از اجرای اين مصوبه طی شده باشد مشمول مقررات اين تعرفه نبوده و شهرداری
موظف به صدور پروانههای مذكور بر مبنای ضوابط قانونی قبلی میباشند .بديهی است كه مالكین و ذينفعهای اين
نوع پروندهها تاپايان اعتبار پروانه اين مصوبه مجاز به استفاده از اين تبصره میباشند .كه در صرورت عردم اقردام ترا
تاريخ مذكور مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد كه اين موضوع بايد به نحرو شايسرته كتبرآ موقرع اقردام
متقاضی به وی ابالغ گردد.
 )11دهنه مورد نظر برای هر مغازه يعنی بر هر مغازه در اين دستورالعمل عبارت اسرت از فاصرله برین دو تیغره (عررض
مغازه) ،بنابراين چنانچه يك مغازه دارای چند درب باشد مالک محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن يعنری
به بزرگ ترين بر ملك عوارض پذيره تعلق خواهد گرفت .چنانچه دهنهها از جهات مختلرف باشرند فقرط اضرافه برر
دهنه مجاز از بزرگ ترين بر مغازه مالک عمل خواهد بود.
مثال :اگر دهنه مجاز واحد تجاری به معبری  14متر و معبر ديگر  12متر باشد مالک محاسبه عوارض ،دهنره  14مترری
ملك (دهنه طوالنی) با مبنای گران ترين ارزش منطقهای خواهد بود.
 )12در زمان صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری ،اداری و صنعتی ،فرهنگی ،ورزشی و بهداشرتی و  ...در كراربری

مربوطه فقط عوارض پذيره محاسبه و دريافت میشود.
 )13در ساختمانهای مختلط مسكونی ،تجاری عوارض زيربنای مساحت مسكونی و تجاری وفق مقررات و ضوابط مربوطره
دريافت خواهد شد.
 )14محاسبه عوارض پذيره و مسكونی براساس قیمت منطقهای روز میباشد كه عبارت است از آخررين ارزش معرامالتی
زمین كه مالک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی هر شهر میباشد.
 )15عوارض پذيره مجتمعهای اداری و تجاری مانند پاساژ ،تیمچه ،سرای در زمان احداث و صدور پروانه آن ترا عمرق 13
متر بر مبنای  %133قیمت منطقهای بر ملك و مازاد بر عمق  13مترر برر مبنرای %93قیمرت منطقرهای برر ملرك
محاسبه خواهد شد .در صورت اعمال تسهیالت اين تبصره مبنای محاسبه عوارض صردور پروانره سراختمانی ارزش
منطقهای گران ترين بر ملك موضوع تبصره  6مقررات اين ماده اعمال خواهد شد.
 )16عوارض فضاهای راهرو در پاساژ  %33پذيره تعلق گرفته و برای فضای باز قابل رؤيت از تمام طبقرات عروارض تعلرق
نمی گیرد.
 )17عوارض پذيره واحدهای صنعتی كالً بر اساس قیمت منطقهای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد.
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 )19در محاسبه عوارض پذيره نیم طبقه احداثی در داخل ساختمانهای تجاری صرفاً مسراحت نریم طبقره ايجراد شرده
مالک محاسبه بوده و عمق جبهه براساس بند ( )14تعیین میشود.
 )18رعايت بخشنامه شماره  71/9/27 - 19555/1/3/34وزير محتررم كشرور در خصروص صردور پروانره سراختمانی
وپايانكار به امالک فاقد سند رسمی در شهرهای مشمول الزامی است.
 )25احداث ساختمان برای مساجد ،امام زادهها و تكايا و حسینیهها و پايگاههای مقاومت بسیج به انضمام كتابخانره و يرا
موزه در محوطه آنها پايگاههای مقاومت بسیج از نظر احداث (بعد از تأيید شدن نقشهها و صدور پروانه سراختمانی و
پرداخت عوارض سطح شهر) عوارض ندارند .چنانچه قسمتهايی از اماكن مذكور به عنوان تجاری و خردماتی و ...در
نظر گرفته شوند و پروانه ساختمانی دريافت نمايند به شرح ضوابط تعرفه ،مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهرد
بود و همچنین نحوه پرداخت عوارض ساختمانهای صندوقهای اعتباری عام المنفعه و غیر دولتری مشرابه عروارض
صدور پروانه ساختمانهای بانكها با  %133عوارض متعلقه اقدام خواهد شد.
 )21در صورت افزايش زيربنای پروانه ساختمانی عوارض اعیانی احداثی جديد با اشل و ضريب و ارزش منطقرهای زمران
صدور مجوز افزايش زيربنا ،محاسبه و وصول میشود .ضمناً زيربنای قبلی با فرمول و ضريب زمان مراجعه و با ارزش
منطقهای زمان صدور پروانه (قبلی) محاسبه و در صورت تعلق مابه التفاوت وصول خواهد شد.
توضیح :برای ساختمان های موجود مجاز که پایانکار آنها صادر شده باشد برای احداثی جدیكد عكوارض وصكول
خواهد شد.

 )22همچنین قسمتهای اشتراكی ساختمانهای مسكونی مانند روشنايی ،انباری تا حداكثر  15متر مربع برای هر واحد
در پیلوت و داكت عوارض احداث ندارد و چنانكه مساحت پاركینگ احداثی كمتر از مساحت مقرر در طررح توسرعه
شهری باشد ولی ظرفیت گنجايش تعداد خودرو به تعداد مورد نیاز طرح را داشته باشد به شرطی كه در جابجايی و
گنجايش خودروها ايراد وارد نشود عوارضی تحت عنوان كسری يا حذف يا كاهش پاركینگ دريافت نخواهد شد.
در صورت احداث پاركینگ اضافی و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهری و استفاده به عنوان پاركینگ به آن قسرمت
*
نیز عوارض تعلق خواهد گرفت.
به منظور تشویق سازندگان پارکینگهای عمومی در کاربری مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرسازی از سكال
*
1343عوارض تعلق می گیرد.

 )23تأمین پاركینگ كارخانجات و ادارات و ساختمانهای عمومی ديگر با رعايت ضوابط شهرسازی در فضای باز به صرورت
سايبان بالمانع است.
 )24با تصويب اين تعرفه عوارض  ,عوارض قبلی و عوارضی تحت هر عنوان از جمله سرقفلی در صدور پروانه و ...ملغری و
دريافت هر گونه عوارض ديگر به جزء اين تعرفه غیر قانونی است.
 )25چنانچه ساختمانهای غیر مسكونی به واحدهای متعدد تقسیم شوند تفكیك عرصه را شامل نشوند عوارض آن معرادل
عوارض پذيره قسمت تقسیم شده خواهد شد.
بديهی است رعايت كلیه ضوابط شهرسازی از جمله تأمین پاركینگ مورد نیاز ،عرض دهنه مجاز ،حد نصاب تفكیك
*
و ...برای اجرای اين بند الزامی است.
مثال در تقسیم يك باب مغازه به دو باب ،عوارض دو باب مغازه محاسبه و وصول خواهد شد.
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 )26برای قسمتهای سايبان و مخازن سوخت جايگاههای عرضه مرواد نفتری معرادل  %133عروارض زيربنرای صرنعتی
محاسبه و دريافت خواهد شد و عوارض قسمت دفتری برا مبنرای اداری و اعیرانیهرا ديگرر مثرل تعرويض روغرن و
فروشگاه و ...با مبنای تجاری تعیین میشود.
به منظور حمايت از احداث جايگاههای عرضه گاز در سال  1389قسمتهای سايبان اين جايگاهها كره بره منظرور
تأمین گاز خودروها احداث شوند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود.
 )27در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهیهای مرتبط ،در صورت اعمال عوارض مشرفیت و پرداخت غرامت به مالك،
ارزش منطقهای عرض معبر بعد از عقب كشی امالک مبنای محاسبه عوارض خواهد بود.
 )29در صورت بروز اختالف در مورد عوارض و بهای خدمات بین شهرداری و مؤدی ،مرجع رفع اختالف كمیسیون مقرر
در ماده  77قانون شهرداری بوده و هرگونه اقدام مغاير ،غیر قانونی میباشد * .ضمناً شهرداری بايد نسبت به فعرال
نمودن كمیسیون مذكور و ارجاع موارد الزم اقدام نمايد.
 )28رعايت قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسكن و به ويژه ماده  16آن قانون يعنری كراهش حرداقل %53
عوارض ساخت و تراكم و تقسیط بدون كارمزد باقی مانده مطالبات شهرداری و مقررات مسكن مهر الزامی است.
* بديهی است مبلغ كاهش يافته مذكور توسط دولت (مسكن و شهرسازی) تأمین و پرداخت خواهد شد.
 )33واحدهای آهن فروشی و بلوکزنی و فروش مصالح ساختمانی و فروش ضايعات آهن ،السرتیك و ...كره عرالوه بررای
قسمتهای مسقف و احداثی از فضای باز به عنوان انباركاال و باسكول استفاده مینمايند قسمتهای مسقف مشمول
عوارض پذيره تجاری بوده و فضاهای باز معادل  %133عوارض استفاده به عنروان فضرای تجراری مشرمول دريافرت
عوارض پذيره تجاری خواهد بود و اخذ مجوز در صورت مسقف نمودن همان محل  %53مابهالتفاوت زمران مراجعره
محاسبه و اخذ خواهد شد (با ارزش منطقه ايعوارض زمان مراجعه)
 )31تسهیالت مقرر در اين ماده (ماده  )1در صورتی پا برجا خواهد كه مطابق مجوز صادره مورد استفاده قررار گیررد در
صورت هرگونه استفاده غیر ،مشمول مقررات جاری از جمله طرح در كمیسیون ماده  133و تعرفه عوارض مربوطره
خواهد بود.
 )32عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیانی ساختمان های ابقاء شده در كمیسیون ماده  133در صورتی كه توسرط
شهرداری محاسبه و مالك يا ذینفع مقداری از آن را واريز و مابقی به زمان مراجعه به نسبت مقدار واريز شده كسر و
م ابقی مطالبات به نسبت اخذ نشده محاسبه و به روز مراجعه و اخذ گواهی مفاصا حساب اخذ خواهد شد.

مثال :اگر عوارض صدور پروانه يا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در كمیسیون ماده  133مبلغ  63333333ريال باشد و
مالك در سال  1396مبلغ  12333333ريال ( )%23از عوارض مذكور را پرداخت نمايرد و از پرداخرت بقیره بردهی
عوارض اعالمی شهرداری خودداری نمايد و در سال  1389برای پرداخت بقیه بردهی عروارض مراجعره نمايرد كرل
عوارض به سال مراجعه ( )1389محاسبه و به دلیل پرداخت  %23از عوارض اعالمی %93،محاسبه زمان مراجعه اخذ
خواهد شد.
بديهی است اين بند مشمول جرايم آراء كمیسیون ماده  133نخواهد بود.
در صورت تبديل استفاده ساختمان های مورد تأيید سرازمان میرراث فرهنگری و گردشرگری در جهرت توسرعه امرر
گردشگری با تأيید سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری عوارضی از اين بابت دريافت نخواهد شد.
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 )33در راستای اجرای ماده  12آيین نامه اجرايی قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی در صورت احداث تأسیسرات
ايرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات اقامتی (نظیر هتل ،مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات
ورزشی مثل استخر) در كاربری مربوطه با تأيید سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری از نظر پرداخت
عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه عوارض پذيره صنعتی خواهند بود.
تبصره :به منظور ترقیب و تشويق بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در جهت نیاز و توسعه شهری با تشخیص و تصويب
شورای اسالمی شهر مساعدت خواهد شد .
 )34به منظور ايجاد انگیزه فعالیت بیشتر در بخش خصوصی در راستای افزايش و توسعه مراكرز فرهنگری و گردشرگری از
قبیل خانههای فرهنگی ،كتابخانه ،سینما ،مراكز تفريحی و ورزشی از قبیل سالنها و مجموعههرای ورزشری ،مراكرز
توريستی و اقامتی از قبیل كمپهای گردشگری و مراكز نمونه گردشگری مصوب ،هتلهای چهار ستاره و بیشتر در
مقابل مجموع زيربناهای احداثی با اشل مربوطه مجوز  %5كل زيربنا به عنوان واحد تجاری بدون اخذ عوارض مجوز
صادر خواهد شد .كاربری اين امالک چنانچه تعیین نشده باشد منظور خارج از محدوده و داخل حرريم شرهر باشرد
پس از طی مراحل مربوطه تغییر كاربری از سازمان جهاد كشاورزی (تبصره  1ماده  1قانون حفظ كراربری باغرات و
اراضی زراعی شهرداری معادل قسمت اعیانی ایجادی هزینه (عوارض) ت ییر کاربری و ورود به محدوده و سكهم
شهرداری را معادل  %25مطابق فرمول مربوطه اخذ خواهد نمود ضمنا طی مراحكل تصكوی

کكاربری مربوطكه از

مبادی ذیربط الزامی است.

 %13 )35عوارض زيربنا و پذيره را شهرداری برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر هزينه خواهد نمود ( در شهرهايی
كه سازمان بهسازی و نوسازی دارند در اختیار سازمان مذكور قرار داده می شود).
 )36سهم عوارض آموزش و پرورش و عوارض آتشنشانی ،فضای سبز ،توسعه فرهنگ شهرنشینی ،از مبلغ قابرل وصرول برا
رعايت ضريب تعديل ماه مربوطه محاسبه و دريافت خواهد شد.
 )37تشويق متقاضیان در پرداخت عوارض (خوش حق حسابی)
با توجه به قانون نوسازی و عمران شهری و به منظور تشويق شهروندان جهت مراجعه بره موقرع و تسرريع در پرداخرت
نقدی كلیه عوارض صدور پروانههای ساخت و اصالحیه آنها و كلیه عوارضات معوقه و همچنین پروانههرای كسرب و
پیشه ،عوارض ابقای اعیانی (زيربنا ،پذيره ،پیش آمردگی در معرابر عمرومی ،مرازاد برر ترراكم اعیرانی)،تغیر كراربری
حقاالرض و عوارض تفكیك اعیانی و عوارض سطح شهری و دفع زباله و نوسازی با ضرايب تعرديل زيرر محاسربه و
اخذ خواهد شد.درضمن كلیه عوارضات به جز جرائم كمیسیون های مادتین 77و133می گردد .
 -1عوارض متعلقه شهروندان در هنگام مراجعه  6ماهه اول  6، %15ماهه دوم  ، %13در صورت واريزی نقدی بصورت
يكجا(صرفاً اشخاص حقیقی شامل اين تخفیف میگردد).
 -2در صورت پرداخت يك سوم مبلغ نقد مابقی ترا دوازده مراه تقسریط بردون تخفیرف برا اعمرال بخشرنامه شرماره
 84/5/4-47/42/2363مدير كل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان طبق آيین نامه های بانك
مركزی اقدام خواهدشد.
 -3تبصره  :با توجه به رای شماره  190دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ بهره بانکی طبق آئین نامه های
بانک مرکزی کان لم یکن اعالم میگردد .
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الف) اين تسهیالت صرفاً مشمول پرداختی های نقدی بوده و در صورت پرداخت اقسراطی ،مشرمول تسرهیالت ايرن مراده
نخواهد بود.
ب) با توجه به پیشبینی تسهیالت الزم برای انبوه سازان و مسکن اجتماعی و بافتهای فرسكوده ،مطرابق بخشرنامه
های صادره دولت رفتار خواهد شد.
ج) اين تسهیالت صرفاً به موارد فوق مشمول بوده و برای سراير مروارد مثرل جررايم كمیسریون مراده  ،،133مراده 77
وعوارض خودرو ،اجارهها و فروش مستغالت و تأسیسات شهرداری ،عوارض عردم ترأمین پاركینرگ و كسرری حرد
نصاب تفكیك و تفكیك عرصه و هزينههای حفاری و آماده سازی ،عوارض كلیه معامالت ،سرهم شرهرداری نخواهرد
بود.
)39وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حريم مصوب شهر مجاز میباشد.
 )38همه درآمدهای شهرداری از بابت عوارض و هزينه خدمات با پیشنهاد شهرداری و تصويب شورای شهر با رعايت سقف
بودجه مصوب شهرداری و آيین نامه مالی شهرداریها ( به خصوص ماده  36آن ) و ثبت در دفراتر مرالی و صررفه و
صالح شهر و شهرداری برای افراد بی سرپرست و ناتوان ،حادثه ديده ،نخبگان ،كاركنان شرهرداری واعضرای محتررم
شورای اسالمی و فرزندان آنها و .....بايستی اعمال شود.
* بديهی است تسیهالت اين بند مشمول جرايم نمی باشد.
 )43به منظور حمايت از اقشار آسیب پذير و تشويق ساخت و سازهای مقاوم و انبوه سازان و ....تسرهیالت الزم در عروارض
صدور پروانه پیش بینی شده كه در زمان تصويب میتوان بیش از آن نیز لحاظ نمود.
 )41بعضاً در ضوابط طرحهای توسعه شهری از جمله تفصیلی هزينه هايی مانند تعديل ارزش منطقهای تجاری و مسكونی و
عملكردهای منطقهای و ناحیهای ويا هر عنوان ديگر قید شده كه با توجه به اختیار تصويب عوارض توسط شورارها اخذ
مبالغ مذكور و مشابه آن فاقد وجاهت قانونی میباشد و بايد صرفاً به استناد اين تعرفه هرگونه عوارض وصول شود.
 )42كلیه معافیت های شهرداری به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی شده لذا از اعطای هرگونه معافیت بره دلیرل
فقدان وجاهت قانونی بايد خودداری گردد.
* قوانین خاصی بعد از زمان تصويب قانون مالیات بر ارزش افزوده تصويب شده يا می شوند تا موقع الغاء از شمول اين بند
مستثنی می باشند.
 )43منظور از طرح توسعه شهری ،طرح جامع يا هادی ،تفصیلی می باشد.
 )44كلیه مصوبات عوارض و بهای خدمات در مهلت قانونی حتماً به تأيید فرمانداری برسد.

ماده 3
نحوه صدور پروانه ساختمان
صدور پروانه ساختمانی و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده  133و بند  24مراده  55قرانون شرهرداری و تبصرره 2
ماده  28قانون نوسازی به شرح زير خواهد بود:
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 -1در پروانههای ساختمانی كه از طرف شهرداری صادر میشود با يرد حرداكثر مردتی كره بررای پايران يرافتن سراختمان
ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد که حداکثر این مدت در ساختمانهای معمولی نباید از 0سال بیشتر باشد.

ساختمان معمولی :عبارت است از ساختمانهائی كه زيربنای اعیانی آنها برابر يا كمتر از  333متر مربع باشد.
ساختمان ویژه :عبارت است از ساختمانهائی كه زيربنای اعیانی آنها بیشرتر از  933مترمربرع بروده و بره ازای هرر 133
مترمربع  6ماه به مدت پروانه اضافه شده و حداكثر مهلت پروانه  5سال خواهد بود.
 -2اقدام به دريافت پروانه ساختمانی با ثبت درخواست مالرك در شرهرداری شرروع خواهرد شرد و شرهرداری در صرورت
مطابقت ضوابط ،مجوز تهیه نقشه را كتبا“ به متقاضی اعالم خواهد نمود.
 - 3مالك موظف است طبق مجوز تهیه نقشه نسبت به تهیه و ارائه آن به شهرداری در اسرع وقت اقدام نمايد و عروارض
پروانه ساختمانی با ارزش معامالتی زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه خواهد شد.
-4مالك مكلف است در زمان تعیین شده ساختمان خود را به اتمام برساند.
 - 5مالك یک سال برای تجهیز کارگاهو شروع عملیات ساختمانی مهلت دارد .بديهی است پايان مهلت پروانه سراختمانهرای
معمولی آخر سال پنجم بعد از صدور پروانه ساختمانی خواهد بود كره در پروانره سراختمانی درج مریشرود .ضرمناً مالرك
میتواند بعد از تأيید نقشه های ساختمانی با دريافت مجوز نسبت به تجهیزكارگاه و آماده سازی زمین اقردام نمايرد .ايرن
مجوز دلیلی برای برای شروع عملیات ساختمانی نمی باشد.
 - 6برای ساختمانهای نظامی ،انتظامی و امنیتی نیاز به ارائه نقشههای تفصیلی ساختمانی نبوده و شرهرداری برا دريافرت
عوارض احداث طبق مفاد اين تعرفه ،نسبت به تعیین بر و كف اقدام خواهد نمود .ضمناً كلیه دسرتگاههرا موظرف بره اخرذ
پروانه احداث از شهرداری میباشند.
تبصره  :متراژ كل زير بنای درخواستی بايد به شهرداری اعالم شود.
 - 7تمديد پروانه ساختمانی برای كلیه ساختمانها طبق تعرفه مربوطه خواهد بود.
 -9به اسناد عادی و غیر ثبتی با اخذ تنفیذ قضايی يا تعهد محضری برابر مقررات شهرسازی نسبت به صدور پروانره اقردام
خواهد شد.
ماده 9
-1
-2
-3
-4
-5
-6

موارد مستثنی از دريافت پروانه و پرداخت عوارض
سرويس بهداشتی در حیاط به مقدار حداكثر  4مترمربع
سايبان خودرو در حیاط
قفسه بندی در داخل مغازه با مصالح غیرثابت و غیر بنايی ازجمله با نبشی و نئوپان و ورق در ديوارها
سايبان روی درب منازل و درب حیاط حداكثر با 53سانتیمتر پیش آمدگی در معابر
سايبان دركناره بامها و باالی پنجرهها حداكثر  43سانتیمتر
نماسازی ساختمان يا ديوارهای ملك بدون تجديد بنای آنها به شرطی كه در معابر با عرض  12متر وباال به معبر
تجاوز نشده باشد و در معابر با عرض كمتراز 12متری در صورت عدم لحاظ عقب نشینی در طرح توسعه شهری
مشمول اين بند خواهد بود.
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 -7تعويض سقف اعیانیهای مسكونی و تجاری مشمول عدم عقب كشی به شرط عدم افرزايش ارتفراع و زيربنرا در
ساختمان قديمی و عدم افزايش دهنه و با رعايت مسائل فنی و ايمنی با اخذ مجوز در صورتیكه احتمرال خطرر
ريزش با تشخیص شهرداری وجود داشته باشد.
 -9تعمیرات جزئی و مرمت ساختمان و تعويض در و پنجرهها بدون تغییر در ابعاد آنها
 -8تغییر در تقسیمات داخلی ساختمان
-13الحاق دو ياچند مغازه به همديگر به شرط عدم ايجاد ارزش افزوده
 -11نصب پنجره به بالكنهای سه طرف بسته
 -12احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه
 -13استفاده ادارات ،سازمانها ،شركت ها و ...از اعیانی واحدهای مجاز مربوطره بره عنروان مهرد كرودک ،كتابخانره ،واحرد
آموزش ،غذا خوری ،باشگاه ورزشی و ....فقط برای كاركنان خود
 -14تبديل قسمتی از اعیانی به پاركینگ و ايجاد پاركینگ در اعیانی و نصب درب پاركینگ از ضلع مجاز ايجاد در مطرابق
طرح توسعه شهری
 -15استفاده از زير پله يا اطاقك باالی پله به عنوان انباری
 -16احداث ساختمانهای موقت پروژهای عمرانی و ساختمانی تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و يرا مردت اعتبرار
پروانه ساختمانی قابل استفاده و قبول بوده و مالك يا پیمانكار مكلف است بعد از انقضاء مهلت مرذكور نسربت بره برر
چیدن تاسیسات فوق الذكر اقدام نمايد.
 -17احداث حوض يا استخر يا مخزن آب و مواد سوختی در داخل خانه و حیاطخود
 -19اجرای عقب كشی در امالک مطابق طرح توسعه شهری با هماهنگی شهرداری
 -18تعبیه و جابجايی پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداری
 -23تعمیر اساسی ساختمان با ارزش تاريخی و فرهنگی با تايید سازمان میراث فرهنگی ،تعمیر اساسری منجرر بره سرتون
گذاری در داخل اعیانی موجود به شكلی كه شكل ظاهری و ديوارهای جانبی ساختمان تغییر نیابد.
تبصره  :1چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختمانی و یا مفاد گواهی معامله ملکی کاربری آن با نكوع درخواسكت فعالیكت
مالک در آن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالک در صورت استحکام بنا و ایمنی و تأمین پارکینگ مورد
نیاز برای فعالیت جدید و فقدان مشکل بهداشتی و مزاحمت برای سایرین و دریافت عوارض اسكتفاده جدیكد بالمكانع
است .در صورت م ایرت کاربری ملک بایستی کاربری آن برابر ضوابط توسط کمیسیون ماده  0یا کمیته فنكی ت ییكر و
بعدآ اقدام گردد.

تبصره : 2شهرداری بايد قبل از ارجاع پرونده تغییر كاربری به كمیسیون ماده  5تضمین كافی برای دريافت هزينه مربوطره
را از متقاضی دريافت نمايد .بديهی است عدم اخذ تضمین دلیل بر عدم پرداخت هزينه تغییر كاربری نخواهد بود
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ماده 0
عوارض صدور پروانه ساختمان
الف) صدور پروانه ساختمانی تک واحدی
عنوان عوارض

مقدار عوارض

زیربنای هر واحد مسکونی تا  155متر مربع

 0111ريال 1/0p +

زیربنای هر واحد مسکونی از  155تا  355متر مربع

 7111ريال 1/7p +

زیربنای هر واحد مسکونی از  355تا  055متر مربع

 1111ريال 1/4p +

زیربنای هر واحد مسکونی بیش از  055متر مربع

 3111ريال 1/1p +

ب) عوارض صدور پروانه ساختمانی هر متر مربع ساختمانهای چند واحدی مسکونی
( ./32 pحداقل  0555ریال) *
 -1سطح ناخالص بنا تا  055متر مربع (کل بنا)

میانگین سطح واحد
155
( ./93 pحداقل  1555ریال) *
میانگین سطح واحد

 -2سطح ناخالص بنا تا  1555متر مربع

155
 -3سطح ناخالص بنا بیش از  1555متر مربع

( ./00 pحداقل 3555ریال) *
میانگین سطح واحد
155
میانگین سطح هر واحد عبارت است از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر
واحدهای مسکونی
متراژکل بنا*درصد*pجواب

میانگین سطح واحد
155

فرمول نحوه
محاسبه چند
واحد مسکونی

تبصره  :1واحدی كه از نظر امكانات بهداشتی (سرويس بهداشتی و حمام و آشپزخانه برای يك واحد
پیش بینی شده باشد تك واحدی تلقی خواهد شد.
تبصررره  :2برررای پاركینررگ در سررطح ناخررالص بنررای سرراختمان مطررابق ضرروابط طرررح توسررعه شهريازسررال
1386زيربنامحاسبه وعوارض تعلق میگیرد.

تبصره  :3اگر حاصل ضرب pكمتر از عدد داخل پرانتز باشد عدد داخل پرانتز مبنا خواهد بود.
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ج) عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری اداری فرهنگی و....صنعتی با دهنه و ارتفاع مجاز
فرهنگي و
طبقات

تجاري و خدماتي

اداري

ورزشي و

صنعتي

آموزشي
همكف

1P

7/1P

P

P

زيرزمين

7P

0/1P

P

1/1P

اول

0/1P

0/1P

P

1/71P

دوم

0/01P

1/1P

P

1/71P

سوم به باال

1/1P

1/1P

P

1/71P

انباري

p

P

1/1P

1/71P

نيم طبقه

1/01P

1/1P

1/1P

1/71P

د) عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز
طبقات

تجاری

همکف

)5/0p(n+15

زیرزمین

n+15) 5/3p

اول

)5/20p(n+15

دوم

)5/220p(n+15

سوم به باال

)5/10p(n+15

انباری

)p(n+15

نیم طبقه

)5/20 (n+15

 Nتعداد واحد تجاري كه حداقل آن برابر با  0ميباشد.

ه) عوارض پذيره يک مترمربع از يک واحد تجاري با ارتفاع و دهنه مغاير
طبقات

تجاری

زیرزمین

 L  L0 h  h 0 

5P1 

10
10 

 L  L0 h  h 0 

3P1 

10
10 


L  L0 h  h 0 

2.5P1 

10
10



دوم

 L  L0 h  h0 

2.25P1 

10
10 


همکف

اول

26
امضاء و مهر رئیس شورای اسالمی شهرقیدار

عوارض مصوب محلی وبهای خدمات شهرداری قیدار برای سال89

 L  L0 h  h 0 

1 / 5P1 

10
10 

 L  L0 h  h 0 

P1 

10
10



سوم به باال

انباری

 L  L0 h  h 0 

0 / 25P1 

10
10



نیم طبقه

0

 Lطولدهنه به متر L ,طولدهنهمجاز به متر

 hارتفاع به متر h 0

ارتفاع مجاز به متر

تبصره :1
فرهنگی و ...شامل ساختمانهای آموزشی ،آموزش عالی ،بهداشتی و درمانی ،ورزشی و تفريحی ،مراكرز فرهنگری و هنرری
مورد تأيید دستگاههای مسئول ،كمیته امداد امام ،سازمان بهزيستی ،هالل احمر و توانبخشی در كاربری مربوطه
تبصره :2
درساختمان های دوبلكس مسكونی كه ارتفاع آنها بیش از ارتفاع مجاز طرح توسعه شهری باشد مازاد بر آن حرداكثر ترا 6
متر ارتفاع عوارض دو طبقه مسكونی محاسبه و وصول خواهد شد .
توضیح اينكه :هر واحد دوبلكس يك واحد تلقی و مشمول ضوابط يك واحد خواهد بود.
تبصره :3
در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند  23ماده  55قانون شهرداری به محل های تعیین شده شهرداری%53 ،
كلیه عوارض پروانه ساختمانی و هزينه تغییر كاربری مشمول مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد.
تبصره :اگر متولی امر در ايجاد سايت كارگاهی مشاغل مزاحم شهرداری باشد طبق ضوابط و پیشنهاد شرهرداری و مصروبه
شورای محترم شهر اعمال خواهد شد.
ماده 1
نحوه تمدید پروانه ساختمان
مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشکالت ترافیکی و اجتماعی
و مبلمان شهری ...حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختمانی بوده چنانچكه در مهلكت مقكرر سكاختمان احكداث نشكود پروانكه
ساختمانی با رعایت موارد زیر تمدید یا تجدید خواهد شد.

 -1تمدید اول و دوم در پایان سالهای اول و سوم و در ساختمانهای ویژه و معمولی در مدت اتمام اعتبكار پروانكه بكه
شرطی که درخواست مالک قبل از اتمام مهلت پروانه و تمدید اول در دبیرخانه شهرداری ثبت شود عكوارض نكدارد در
صورتی که بعد از انقضای مهلت پروانه برای تمدیدها مراجعه نماید  %0مابه التفاوت عوارض زیربنا و پذیره وصولی زمان
صدور و زمان مراجعه ضربدر تعداد ماههای تاخیرساالنه محاسبه و وصول خواهد شد .حكداقل عكوارض هكر تمدیكد در
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صورت شمول از  %0عوارض زمان صدور پروانه کمتر نخواهد بود.عوارض دفع زباله در تمدید اخذ نخواهد شد مشروط
به اینکه هیچ یک از انشعابات را دریافت نکرده باشد.

 -2كلیه تمديدها با ارزش معامالتی زمان هر يك از تمديدها محاسبه خواهد شد.
-3درمعابراصلی برای صدور پايان كار نما كاری الزامی است .
-9در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالك و يا صدور احكام قضايی كه موجب ركود عملیات سراختمانی
شده باشد با رعايت مفاد تعرفه عوارض ،نسبت به كسر مدت ركود عملیات ساختمان از مهلت پروانه و يا تمديد آن نسربت
به بقیه مدت اقدام خواهد شد.
 -0تمديد پروانه ساختمانی يك سال بوده از زمان اتمام مهلت پروانه منظور خواهد شرد ولری مشرمول عروارض تمديرد و
افزايش سطح شهر و يا عوارض نوسازی مطابق اين تعرفه خواهد بود.
-1اجرای بند  1این ماده تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی و یا اتمام مهلكت آخكرین تمدیكد
منظور خواهد شد بنابراین سپری شدن تاریخ تمدید مانع تمدید نخواهد بود و در خارج از مفاد ردیف این بند مطكابق
بندهای زیر اقدام خواهد شد.

 -7در پروانههای ساختمانی صادره در صورت اتمام مهلت پروانه و تمديدهای مقرر با ضوابط زمان صدور (در ساختمانهای
معمولی  5سال مدت پروانه و در ساختمانهای ويژه و معمولی برابر ماده  3و تمديد  2بار حداكثر هر بار يك سال) و عدم
تكمیل ساختمان ،بايستی پروانه ساختمانی تجديد گردد.
 -9اخذ پايانكار در مهلت قانوني پروانه و تمديدهاي آن به شرطي كه مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطـه
تأييد شود رايگان خواهد بود.

–4شهرداری مكلف است به منظور رعايت موارد مربوط به ضوابط تمديدها و پايانكار را به صورت كتبی موقع اخرذ پروانره
احداث به مالك ابالغ و در سوابق پرونده ملكی يك نسخه از موارد امضاء شده را نگهداری نمايد.
-15مالكینی كه پروانه ساختمانی آنها ناشی از انجام توافق با شهرداری بوده و بعد از گذشرت مهلرت تمديرد بره شرهرداری
مراجعه می نمايند كلیه توافقات فی مابین مالك و شهرداری هنگام اخذ پروانه ساختمانی بعد از گذشرت مهلرت پروانره بره
قوت خود باقی بوده و هنگام تجديد پروانه از مالك اولیه يا ثانويه  %53مبالغ مربوط به توافقرات در موقرع تجديرد دوبراره
محاسبه و وصول می گردد.
-11مالکینی که در سال های قبل با شهرداری توافق و در توافق فی مابین زمانی برای اخذ پروانه ساخت لحكا نشكده
باشد و مالکین پروانه اخذ ننموده باشند شهرداری بایستی در اول سال بعد با ابالغ کتبی مالکین را بكرای اخكذ پروانكه
دعوت و نسبت به صدور پر وانه رایگان با ضوابط شهرسازی صادر نماید .در صورت عدم مراجعه مالک تسهیالت رایگان
ارایه نخواهد شد.

 -12در صورت تقاضای تغییر نام دارنده شناسنامه ساختمان ،با طی مراحل قانونی شهرداری در صفحه اصالحات شناسنامه
درج توضیح الزم توسط شهرداری بالمانع است.
تبصره  :براساس بخشنامه شماره  11797مورخ  1387 /33/38سرازمان شرهرداريها و دهیاريهرای كشرور بره اسرتانداران
سراسركشور موارد ذكر شده در اين ماده می باستی تمديد پروانه بر ابر تبصره  2ماده  28قانون نو سازی و عمران شرهری
محاسبه و دريافت گردد .بنابراين اخذهرگونه وجهی به جز میزان تعین شده در قانون مذكور بر خالف ضوابط میباشد .
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ماده 3
تأخیر در احداث ساختمان دارای پروانه احداث و یا تأخیر در اخذ پایانکار ساختمان
طبق تبصره  2ماده  28قانون نوسازی و عمران شهری چنانچه مالك ،ساختمان خود را در مدت  5سال پروانه سراختمانی
(يك سال تجهیز كارگاه به عنوان مهلت شروع و دو سال مدت پروانه ساختمانی) به اتمام عملیرات سراختمانی بره همرراه
نماسازی و صدور پايانكار اقدام ننمايد مشمول پرداخت عوارض تأخیر درعوارض نوسازی و يا سطح شهری خواهد بود.
تبصره
عوارض تأخیر در احداث و تكمیل پروانه ساختمانی و عدم دريافت پايانكار ساختمانی به شرح زير خواهد بود:
 -1عوارض تأخیر به ازای هر سال تأخیر به ساختمانهايی تعلق میگیرد كه مالك بعد از اتمام مهلت پروانه ساختمانی
يا تمديد آن اقدام به تمديد يا تجديد ننموده باشد.
 -2درصورت اتمام ساختمان و عدم دريافت پايانكار ،چنانچه حوادث غیرمترقبه و قهری موجب اين اقدام شده باشد برا
مدارک مستند ،مدت ركود از مهلت پروانه يا تمديد كسر و درصورتی كه ساختمان در فاصله زمانی بردون تمديرد رهرا
شده باشد مشمول اين عوارض خواهد شد.
 -3عوارض تأخیر در اخذ پايانكار برای پروانههای صادره بعد از سال 1383به بعد مطابق همین بند اخذ خواهد شد
 -4مالكین ساختمان هايی كه با اخذ پروانه نسبت به احداث آنها اقدام و رعايت ضوابط و زمان احداث به تأيید مهندس
ناظر مربوطه برسد ولی در مدت اعتبار پروانه و تمديدهای آن پايانكار اخذ ننموده باشند مشمول عوارضی تحت عنروان
عوارض تأخیر در احداث و اخذ پايانكار به شرح زير خواهد بود.
٭در ساختمانهای معمولی ازاول سال ششم و در ساختمانهای ویژه از اول سال هفتم به ازای هر ماه تكأخیر
 %3عوارض زیربنا و پذیره زمان صدور ضربدر تعداد ماههای تاخیر اخذ خواهد شد.
توضیح % 3 :دريافتی از زمان اتمام آخرين روز اعتبار پروانه ( مهلت با تمديد يا تجديد ) خواهد بود.
ماده 3
نحوه تجدید پروانه ساختمان
 - 1در صورتی كه در مهلت پروانه (اعتبار اولیه و تمديدهای اول و دوم) ساختمان شروع نشده باشد مالك مكلف اسرت در
صورت تغییر در ضوابط شهرسازی آن را رعايت و در صورت بالمانع بودن ،نسبت به تجديد پروانه اقدام نمايد شهرداری نیز
در محاسبه عوارض ،عوارض قبلی را كسر و مابه التفاوت آن را به روز دريافت نموده و برای دو سال تجديد اعتبرار خواهرد
كرد .چنانچه اين نوع ساختمانها شروع و تا مدت  2سال به اتمام نرسد بايستی با اخذ كلیه عوارض تمديد زمران مراجعره
نسبت به تمديد يك سال اقدام شود.
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ماده 4
نحوه تجدید بنای ساختمان
به منظور مقاوم سازی ساختمانها با رعايت اصول فنی و ايمنی و بهداشتی به منظور نوسازی شهر با رعايت آخرين ضوابط
شهرسازی ،تسهیالتی به شرح زير در محاسبه عوارض لحاظ میشود.
عوارض تجدید بنا

 -1به اندازه مساحت اعیانی ساختمانهای مسكونی مجاز ويا احداثیهای قبل از طرح هادی و يا جامع فعلی شرهر در
كاربری مربوطه و برابر ضوابط طرح توسعه شهری با اخذ (پروانه) مجوز از شهرداری عوارض زير بنا ندارد .چنانچه
طبق ضوابط طرح توسعه شهری امكان صدور مجوز به اندازه مساحت قبلری مقردور نباشرد مطرابق ضروابط طررح
مذكور اقدام خواهد شد.
 -2در صورت نوسازی ساختمانهای مجاز اداری و صنعتی و ...و با رعايت كاربری مربوطه و ساير ضوابط زمان مراجعه
و به اندازه مساحت قبلی و در ساختمان های تجاری و خدماتی حداكثر تا ارتفاع و دهنره مجراز و ترراكم و سرطح
مجاز اش ال زمین مندرج در طرز توسعه شهری زمان مراجعه با پرداخت  %20عوارض متعلقه پروانكه سكاخت
صادر خواهد شد.
 -3در صورت نوسازی ساختمان های مجاز فرهنگی ورزشی آموزشی و بهداشتی و توانبخشی و اداری و نظامی بكا
رعایت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلی با پرداخت  %15عكوارض متعلقكه پروانكه سكاخت صكادر
خواهد شد.

 -4اضافه بنای بندهای ( )1و ( )2و ( )3ناشی از صدور پروانه ساختمانی مطابق ضوابط شهرسازی معادل  %53عوارض
پروانه ساختمانی وصول میشود .شايان ذكر است كه رعايت مقررات قوانین خاص مثرل قرانون سراماندهی مسركن در
صورت شمول الزامی است.اين بند مشمول ساختمان های تجاری و خدماتی نخواهد بود.
 -5تجديد بنای ساختمانهای تخريب شده ناشی از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله ،بمباران ،رانش زمین ،حريق و
سیل و ...با تأيید مراجع ذی صالح به اندازه اعیانی تخريب شده عوارض احداث تعلق نمیگیرد.
 -6تسهیالت اين ماده صرفاً شامل عوارض پذيره و زيربنا بوده و ساير عوارض مثل عوارض مازاد تراكم مطابق ضوابط و
تعرفه اخذ خواهد شد.
ماده 15
نحوه صدور پروانه ساختمان المثنی
صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با درج آگهی عدم اعتبار در يكی از روزنامه های محلی يا تعهرد محضرری برا دريافرت
كارمزد به شرح زيرمقدور خواهد بود.
٭ زیربنای تا  355مترمربع معادل  9555ریال برای هر مترمربع
٭ زیربنای از  351تا  055مترمربع معادل  3055ریال برای هر مترمربع
٭ زیربنای از  051تا  1555مترمربع معادل  2055ریال برای هر مترمربع
٭ زیربنای از  1551تا  1055مترمربع معادل  1055ریال برای هر مترمربع
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ماده 11
مناس

سازی ساختمانهای عمومی

كلیه دستگاههای اجرايی دولتی و سازمانهای غیر دولتی در خصوص مناسب سازی محیط شهری و ساختمانها و امراكن
مورد استفاده عمومی برای افراد دارای معلولیت ،مكلفند مشابه آيین نامه اجرايی بند (ج) ماده  183قانون برنامه شش ساله
اول توسعه و قانون جامع حمايت از معلولین و آيین نامه اجرايی آن اقدام نمايند .بنابراين شهرداری مكلرف بره رعايرت آن
بوده و صدور پايانكار به ساختمانهايی كه مالكین و يا سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشههای سراختمانی
اقدام ننموده و مناسب سازی را انجام نداده باشند ممنوع است.

ماده 12
نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان و گواهیهای معامله و هزینه حفاری و ت ییر کاربری
الف) پروانه ساختمانی در شرايط زير باطل و عوارض وصولی بعد از كسر هزينه خدمات شهرداری مطرابق تعرفره بره مرؤدی مسرترد
خواهد شد:

 - 1مالك تا زمان تغییركاربری با تصويب طرح هادی يا جامع جديد نسبت به شروع عملیرات سراختمانی در مردت اعتبرار
پروانه و تمديد های قانونی آن دارای پروانه اقدام ننموده باشد.
- 2پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضايی ابطال شده باشد.
- 3چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و يا بعد از صدور پروانه ساختمانی بدون كسر هزينه تا مدت اعتبار پروانه و تمديد تا
يك سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نمايد.
 - 9توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهری (ناشی از زلزله طوفان آتش سوزی و )....کكه موجك

انصكراف

مالک از ادامه احداث ساختمان شود که با تأیید موضوع توسط مراجع ذی صالز بدون کسر کارمزد عكوارض دریكافتی
مسترد میشود.

 - 5اشتباه واريزی اشخاص به حساب شهرداری بدون كسر كارمزد
ب) گواهی معامله و حفاری در صورت انصراف مالك از انجام معامله و حفراری و تأيیرد دفراتر اسرناد رسرمی و ...دريرافتی
شهرداری با كسر كار مزد به شرح زير مسترد خواهد شد.
٭ عوارض منصرفین ازدریافت پروانه ساختمانی با کسر عوارض متعلقه طبق جدول زیر به عنوان هزینه شهرداری مسترد خواهد
شد.

مبلغ
درصد استرداد

تا سی میلیون ريال تا پنجاه میلیون ريال
%5

تا صد میلیون ريال

ارقام بعدی

%3

%2

%4

ج) اين استرداد مشمول كل مطالبات شهرداری به صورت واريز نقدی يا چك رديف های اين ماده خواهد بود.
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تغيير كاربري
تغییر كاربری عبارت است از تغییر موقعیت امالک و مستغالت در سطح شهر از مسكونی به تجاری يا اداری يا صنعتی ياخدماتی در داخل محدوده شهر
كلیه اراضی و قطعاتی كه در طرح هادی شهر قیدار با كاربری غیرتجاری بوده وپیشنهاد شهرداری و يا تملكهای مربوطه كه
طرح جامع يا تفضیلی با كاربری تجاری تغیر كاربری يافته اند بواسطه ارزش افزوده اين قطعات در اثر تغیر كاربری پیدا
كرده اند شهرداری نسبت به اخذ عوارض تعین كاربری از كلیه امالک ياد شده اقدام نمايند.
تغییر كاربری از مسكونی به تجاری و مسكونی به اداری و از مسكونی به خدماتی به شرح ذيل محاسبه و اخذ گردد:
آدرس

رديف

قیمت
14p

1

برضلع غربی خیابان امام از میدان شهدا تا نبش خیابان پیران غربی

2

مابقی ضلع غربی و ضلع شرقی خیابان امام –دكتربهشتی -شهرداری-طالقانی-چمران17p -
شهیدمطهری شمالی و جنوبی و از میدان سهروردی تا انتهای خط محدوده بطرف حصار

3

خیابان تختی و شريعتی و شهید رجائی شرقی و غربی و سهروردی

25p

4

و ساير خیابانها بطور يكسان

33p

تبصره  :درصورتی كه حداقل قیمت هر متر مربع مبلغ  233,333ريال كمتر باشد قیمت پايه حداقل  233,333ريال
محاسبه و لحاظ گردد.درخصوص عوارض تغیر كاربريهای انباری تجاری طبقات اول و به باال و همچنین انباری تجاری زير
زمین  %53نسبت به همكف در منا طق ذكر شده محاسبه و اخذ گردد.
A=S*P
=Sمساحت عرصه
 =Pارزش معامالتی دارايی
تبصره  :اين فرمول تا عمق  13متری محاسبه و از متقاضیان اخذ می گردد بعد از عمق  13متر در صورت درخواست
متقاضی  %23به مازاد بر عمق  13متر اضافه و محاسبه خواهد شد.
تبصره  :عیناً عوارض مصوب  1387برای سال  1389پیشنهاد میگردد.
ماده13
عوارض احداث دیوار
عوارض احداث دیوار برابر ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در صورت تقاضكای احكداث
دیوار و فقط در کاربری های عمومی و باغ و اراضی زراعی که مالک صرفا درخواست حصارکشی و یا همراه با آن احكداث
واحد کوچکی مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد.
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تبصره :1

مالكین امالكی كه داوطلبانه و رايگان نسبت به عقب كشی ديوار خود مطابق طرح توسعه شهری اقدام نمايند مشمول اين
عوارض نبوده و شهرداری مبلغی دريافت نخواهد كرد.
تبصره :2

برای امالكی كه پروانه ساخت ( به غیر از خانه باغ ) اخذ مینمايند اين عوارض شامل نمی شود.
تبصره :3

امالک ناشی از اجرای مواد  113و بند  14ماده  55قانون شهرداری ،مشمول عوارض اين بند نخواهند بود.
تبصره :4

فنس كشی عوارض احداث ديوار ندارد.
٭عوارض هر متر طول ديوار رونده با ارتفاع مجاز31111ريال ميباشد.

ماده 14
عوارض ایجاد در اضافی
در اجرای تبصره  6ماده  86و ماده  131قانون شهرداری در صورت تقاضای مالك جهت ايجاد در اضرافی در ضرلع ديگرر
ملك در معابر عمومی (همان ضلع دارای معبر) ،عوارض ايجاد درب به ازای ايجاد هر درب به شرح زير محاسبه و دريافرت
خواهد شد .در ايجاد در اضافی موضوع عدم ايجاد مشكالتی مثل مزاحمتهای ترافیكی و اشرافیت به واحدهای همسرايه و
شهرداری و ارايه خدمات و ...بايد توسط هیات تشخیص ( كارشناسان امالک – شهرسازی  -حقروقی -عضروی از شرورا -
حمل و نقل  -درآمد – نماينده فرمانداری – نماينده ثبت اسناد) بررسی و تأيید شود تا مشركالتی بررای سرايرين ايجراد
نگردد.
تبصره  :1در صدور مجوز موضوع اين ماده رعايت ضوابط شهرسازی الزامی است.
تبصره  :2به در پاركینگها و ورودیهای نفررو اضافه بر ورودی موجود  %53عوارض اين ماده تعلق خواهد گرفت.
تبصره  :3در صورت دريافت عوارض حق مشرفیت عوارض اين ماده دريافت نخواهد شد.
تبصره  :9ايجاد هر گونه باز شو دركوچه های بن باز دراختیار شهرداری بوده و بار عايت ضوابط مربوطه و با تأيید هیأت
تشخیص مجاز خواهد بود.
تبصره  :0كوچه و يا راهرو اشتراكی و اختصاصی به آنهائی اطالق می گردد كه در اسناد مالكیت امالک قید و جزء عرصه
آنها محسوب گردد و نیز شبكه تاسیسات آب و برق و گاز و فاضالب بیرون از آنها قرار گرفته باشد.
تبصره :6به لحاظ حقوقی ايجاد هرگونه درب سواره و پیاده و يا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذكر زمانی می تواند صورت
پذيرد كه كوچه يا معبر عمومی بوده واسناد مالكیت امالک آن حد به معبر تعريف شده باشد و كوچه مورد نظر در مالكیت
خاص يك پالک نباشد.
تبصره :7در محاسبه عوارض اين ماده در صورتی كه طول بر مشرف به گذر بیش از  23متر باشد مرالک عمرل همران 23
متر خواهد بود.
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فرمول عوارض ایجاد درب معابر تا عرض  12متر
) « 1/2نصف » عرض گذر +طول ضلع ایجاد در( *( %155ارزش منطقه ای*  %20مساحت عرصه)

حداقل ارزش منطقهای  3233ريال میباشد.
 -1در صورتی كه قطعهای برابر طرح توسعه شهری از قسمت فاقد درب مقداری در تعريض واقع گردد شهرداری
در مقابل رعايت بر اصالحی ،مجوز ايجاد درب به صورت رايگان در برابر واگذاری رايگان قسمتی از ملك به
معبر صادر خواهد شد.
 -2در صورت ايجاد درب اضافی بدون اخذ مجوز از شهرداری ،در اجرای تبصره  6ماده  133قانون شهرداری در
كمیسیون مربوطه طرح و تصمیمگیری خواهد شد .در صورت رأی بالمانع كمیسیون ماده  ،133عوارض ايجاد
درب اين ماده با ضريب  2برابر اقدام میشود.
 -3صدور مجوز ايجاد در صورتی مقدور خواهد بود كه درب ايجادی روبروی درب قطع مقابل نباشد.
 -4اين عوارض برای دربهای با عرض باالی  2/5متری بوده و برای دربهای نفررو و كمتر از  2/5متر نصف
عوارض اين ماده تعلق میگیرد.
 -5بازشوهای دربهای ماشین رو به طرف داخل امالک خواهد بود.
 -6ضريب معابر با عرض 9تا  19متری 1 P ،معادل يك برابر ارزش منطقهای و حداقل  Pيعنی( 3233ريال)
ضريب معابر با عرض  19تا  24متری 1/25 P ،معادل يك برابر ارزش منطقهای و حداقل Pيعنی( 6333ريال)
ضريب معابر با عرض  24تا  33متری 1/5 P ،معادل يك برابر ارزش منطقهای و حداقل Pيعنی ( 7133ريال)
ضريب معابر با عرض 33تا  35متری 1/75 P ،معادل يك برابر ارزش منطقهای و حداقلPيعنی ( 9133ريال)
ضريب معابر با عرض 35متری و بیشتر 2 P ،معادل يك برابر ارزش منطقهای و حداقل  Pيعنی( 8533ريال)
 -7در صورت تفكیك قطعه به دو يا چند قطعه برابر ضوابط شهرسازی ،چنانچه قطعه يا قطعات تفكیك جديد
فاقد امكان درب ورودی از معبر قبلی باشد عوارض ايجاد درب اضافی به دلیل ارزش افزوده صرفاً از معبر
ديگری عوارض اين ماده با رعايت كلیه مفاد با ضريب  2برابر محاسبه و اخذ خواهد شد.
 -9ايجاد پنجره برابر ضوابط طرح توسعه شهری خواهد شد.
مواردی كه منجر به افزايش طبقات شود ارزش افزوده اضافی مشمول مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده 10
عوارض مازاد بر تراکم و مازاد سطح اش ال
(صرفا در صورت تصوی

مازاد تراکم از سوی کمیسیون ماده )0

 -1مازاد بر تراكم پايه و مازاد سطح اشغال عبارت است از تراكمی و يا سطح اشغالی كه مرازاد برر ترراكم و سرطح اشرغال
عرصه مندرج در طرح تفصیلی و هادی شهری بوده و از طريق كمیسیون ماده  5موضوع تصويب شده باشد.
 -2عوارض مازاد بر تراكم و مازاد سطح اشغال مطابق تعرفه عوارض محلی اخذ خواهد شد.
 - 3عوارض مازاد بر تراكم و مازاد سطح اشغال سراختمان هرای صرنعتی ،اداری ،بهداشرتی ،درمرانی ،فرهنگری و هنرری،
آموزشی ،توريستی ،نظامی و انتظامی و ورزشی در صورت تصويب موضروع در كمیسریون مراده  5معرادل 13pمحاسربه و
وصول خواهد شد.
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اينعوارض شامل موارد مندرج در ضوابط طرح جامع يا تفصیلی در رابطه با تأمین سهم كراربریهرای خردماتعمرومی
شهرداری از اراضی و يا كسری مساحت تفكیك قطعات اراضی نمیشود .و به شرح جدول ذيل میباشد:

عوارض مازاد بر تراکم
آدرس

رديف

قیمت
21p

1

برضلع غربی خیابان امام از میدان شهدا تا نبش خیابان پیران غربی

2

مابقی ضلع غربی و ضلع شرقی خیابان امام – دكتر بهشتی – شهرداری – طالقانی – چمران 26p
–شهیدمطهری شمالی و جنوبی – از میدان سهروردی تا انتهای خط محدوده بطرف حصار

3

خیابان تختی و شريعتی – شهید رجائی شرقی و غربی – سهروردی

39 p

4

سايرخیابانهای ديگربصورت يكسان و پشت جبهه

45p

تبصره  :در صورتی كه حداقل قیمت هرمترمربع از مبلغ  333,333ريال كمتر باشد قیمرت پايره حرداقل  333,333ريرال
محاسبه و لحاظ گردد.
A=S*P
=Sمساحت عرصه
 =Pارزش معامالتی دارايی
تبصره:
اگر در طرح تفصیلی يا هادی شهر تراكم پايه و مجاز تفكیك و تعريف نشده باشد نحوه عمل بر مبنای مازاد بر تراكم مجاز
خواهد بود.
تبصره  :عیناً عوارض مصوب سال  1387برای سال  1389پیشنهاد میگردد .
ماده 11
عوارض پیش آمدگی ساختمان در معابر عمومی
در مورد پیش آمدگی ساختمان (بالكن و تراس اعم از روباز يا روپوشیده و يرا زيربنرا) مطرابق برا ضروابط و مقرررات طررح
تفصیلی يا هادی مشرف به معابر به ازای هر مترمربع مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زير اخذ خواهد شد.
تبصره :پیش آمدگی آخرين طبقه ساختمان كه به منظور استفاده سايبان احداث شود مشمول اين عوارض نخواهد بود.
عوارض بر بالكن مسكوني
٭عوارض بر بالکن دو طرف بسته مسکونی که دارای سقف باشدA=3P×S
٭عوارض بر بالکن 3طرف بسته مسكونی A=15P×S
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عوارض بر بالكن اداري
٭عوارض بر بالکن دو طرف باز A=3P×S
٭عوارض بر بالکن دو طرف بسته A=3P×S
٭عوارض بر بالکن  3طرف بسته A=4P×S
عوارض بر بالكن تجاري
٭عوارض بر بالکن تجاری دوطرف باز A=4P×S
٭ عوارض بر بالکن دو طرف بسته A=3P×S
٭ عوارض بر بالکن  3طرف بسته A=15P×S

ماده 13
عوارض ابقای ساختمان
بناهايیكه بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه احداث و از سوی كمیسیون ماده  133ابقاء شوند .مطابق تعرفه عوارض محلی به
شرح زير اقدام خواهد شد:
الف) در صورتی كه ساختمانی در كاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر ،تراكم آن تعريف نشده باشرد و علری
رغم اعتراض شهرداری از طريق كمیسیون ماده  133ابقاء شود عوارض مازاد تراكم اين نوع سراختمانهرا در صرورتی كره
(طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع ) ...از تاريخ ابالغ طرح توسعه شهری  5سال سپری شده باشرد مشرابه
تراكم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد .چنانچه قبل از انقضای  5سال از ابالغ طررح توسرعه شرهری ،سراختمانی
بدون مجوز و در كاربری غیر مربوطه احداث و توسط كمیسیون ماده  133ابقاء قطعی شوند كرل زيرر بنامشرمول عروارض
مازاد تراكم خواهد بود .ضمناً شهرداری مكلف است در زمان تفكیك آپارتمانها ،كلیه متعلقات هر واحد اعم از پاركینرگ و
انباری و ...را كه در نقشههای ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفكیك و گواهی معامله قید كند و
صدور مجوز تفكیك آپارتمان بدون در نظر گرفتن پاركینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع میباشد.
تبصره :اين بند شامل باغات نیز بوده و به هرگونه اعیانی واقع در محدوده و حريم شهر مشمول خواهد شد.
ب) در محاسبه عوارض ابقاء،ساختمان عوارض (زيربنا ر پذيره ر تغیركاربری -كسری پاركینگ ر مازاد بر تراكم ر كسرری
مساحت عرصه نوع اعیانی ابقاء شده «مثل باغ با استفاده مسكونی كه كسری مسكونی محاسبه خواهد شد» ر پیش آمدگی
در معابر عمومی  -تفكیك عرصه – فضای سبز و فرهنگ شهرنشینی – هزينه آتش نشانی ) مبنای محاسبه خواهد بود .به
غیر از این ردیف عوارض بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضری

و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

تبصره:در صورت دریافت عوارض ابقاء عوارض صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.
ج) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه متقاضی برای واريز مطالبات شهرداری و اخذ گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخرذ
خواهد شد.
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ماده 13
نحوه بهره برداری از معبر
مالكین يا سازندگان حق دپوی مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ريختن مصالح و نخالهها نسبت به جمع آوری آنها
اقدام نمايند در صورت گزارش مأموران شهرداری عوارض مقرر در اين ماده از آنها اخذ خواهد شد.
چنانچه برای مالكین ساختمان های احداثی امكان جمع آوری مصالح وجود نداشته باشد و بخواهند با رعايت مسائل ايمنی
1
شهروندان از
3

معابر شهر برای دپوی مصالح استفاده نمايند و يا برای محافظت عابرين نسبت به احداث ديوار و يا فرنس و

يا هرحائلی كه قسمتی از معابر را اشغال كنند با پرداخت عوارض ماهانه به شرح جردول ذيرل بعرد از اخطاريره اجرائیرات
شهرداری تا زمان جمع آوری مصالح به حساب شهرداری واريز گردد .
عرض قابل بهره برداری از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعیین و طول معبر قابل استفاده حداكثر به
اندازه بر ملك در نظرگرفته خواهد شد.
 -1اراضیكه پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداری از سوی شهرداری تعیین خواهد شد.
 -2نصب عاليم هشدار دهنده و ايمنی همسايگان و تردد كنندگان به عهده مالك يا پیمانكار بوده و در صورت قصور
مالك يا پیمانكار ،تعهدات ايجاد شده به عهده مالك يا پیمانكار خواهد شد.
رديف

شرح و توضیحات

معبر

1

در ساختمانهای تجاری تا بر  3متر

 1,533,333ريال وبه ازای  3متر بره براال هرر مترر طرول
 133,333ريال بصورت ماهیانه

2

مسكونی معابر اصلی

 1,333,333ريال با مبنای  13متر بر بصورت ماهیانه

3

مسكونی معابر فرعی

يك دوم معابر اصلی با مبنای  13متر بر بصورت ماهیانه

معابر اصلی  16متری به باال
معابر فرعی زير  16متری
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ماده 14
عوارض تفكیك عرصه
تفکیک عرصه

قطعه بندی ملك بزرگ به قطعات كوچكتر با درخواست خود مالك ،تفكیك اطالق میشود.بنابراين تقسیم يك ملك به دو
يا چند قطعه در اثر عبور خیابان ،عبور لولههای آب و گاز و دكلها و تیرهای برق و مشابه آنها و يا برا احكرام قضرايی (بره
شرط انتقال به غیر) صورت میگیرد تفكیك تلقی نشده و عوارض ندارد.
بنابراين تفكیك به يكی از اشكال زير انجام و عوارض آن مطابق تعرفه عوارض محلی وصول خواهد شد:
 عوارض تفكیك اراضی باير يا اراضی داير برای ساختمان سازی مسكونی برای هر قطعه دركاربری مربوط A=S×10P عوارض تفكیك اراضی غیر مسكونیA=S×10Pبرای تفكیك هر قطعه (sمساحت عرصه می باشد)تبصره 1

زمینی كه از طريق منابع طبیعی يا اوقاف يا مسكن و شهرسازی و ساير اشخاص حقیقری و حقروقی اجراره بره در داخرل
محدوده و حريم شهرها واگذار میشود مشمول اين ماده میباشند.
تبصره 2

تقسیم باغات و مزارع و كاربریهای عمومی بدون طی مراحل قانونی دارای سند و يا در صورت ابقای اعیانیها توسط آرای
كمیسیون ماده  133عوارضی مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق میگیرد .برای امالک قولنامه ای (فاقد سند ) در صرورت
ابقای اعیانی توسط كمیسیون ماده  ،133عوارض مذكور به عنوان سهم مشاع دريافت خواهد شد.
تبصره 3

زمینی كه كاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفكیك و حفظ كاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد
و كتابخانه از عوارض تفكیك مستثنی میباشند.
تبصره 4

صدور سند به اراضیكمتر از حد نصاب تفكیك از طريق اداره ثبت از جمله اجرای ماده  147و  149قانون اصالحی قرانون
ثبت مانع اخذ عوارض بندهای فوق الذكر نخواهد بود.
تبصره 5

كلیه اراضی بايری كه در محدوده شهر واقع و كاربری آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تأمین ولی حصار كشری نشرده
باشند به ازای هر سال بدون حصاركشی اين گونه اراضی از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداری به مالرك (مشرابه
ماده  28قانون نوسازی) معادل دو برابر عوارض نوسازی يا سطح شهری در هر سال تعلق میگیرد.
تبصره 6

برای تفكیك هايی كه توسط شهرداری از بابت آنها سهم كاربریهای عمومی و يا تفكیك اخذ شود از آنها عوارض اين ماده
مطالبه نخواهد شد.
عوارض تفكيک عرصه

◘ برای اراضی مشمول بند  1ماده ( 29سهم شهرداری ازتفکیک اراضی و کاربری های عمكومی) ایكن عكوارض
وصول نخواهد شد.
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الف) تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر مسکونی مزروعی و باغ برای احداث مسكکونی در صكورت تصكوی
مراجع ذی صالز در رابطه با کاربریها و ضوابط م ایر
A=k×10P

ب) تفکیک اراضی تجاری
A=k×20P

ج ) تفکیک اراضی صنعتی و اداری و ...به غیر ردیف های مندرج در این ماده
A=k×35P

د)عوارض حق تفکیک در زمان صدور پروانه ساختمانی از ابتدای سال  41برابر بخشنامه های دولت محتكرم و
رأی وحدت رویه دیوان محترم عدالت اداری مل ی می گردد
ه)عوارض افراز عرصهA=:

A=k×25p
تبصره: 1
 Kو  pدر بندهای ذکر شده بترتی

مساحت عرصه و ارزش معامالتی می باشد.

ماده 23
عوارض تفكیك كلیه اعیانیها به صورت واحد يا طبقاتی
با توجه به اينكه تفكیك اعیانی منجر به ارزش افزوده ملك و اعیانی را موجب شده عوارض تفكیك اعیانی برا رعايرت ايرن
ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
الف) برای كلیه ساختمانهايی كه بیش از  1واحد بوده مشمول میشود.
ب) عوارض اين ماده در زمان درخواست متقاضی برای دريافت پايانكار برای ساختمان های  3واحد و بیشتر با ذكر دريافت
عوارض تفكیك يا تقاضای تفكیك اعیانی كلیه ساختمانها و يا تقاضای گواهی معامله به يكی از واحدها محاسبه و وصرول
خواهد شد.
ج) در صورتی كه به هر نحو تفكیكی بدون استعالم شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالكین هريك از واحدهای
تفكیك شده عوارض اين ماده نسبت به سهم هر مالك محاسبه و وصول خواهد شد.
د) اخذ تعهد ثبتی از مالكین ساختمان های تا  2طبقه به هنگام صدور پروانه ساختمانی مبنی بر پرداخت عوارض تفكیرك
موقع اقدام به تفكیك اعیانی.
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فرمول محاسبه عوارض تفكیك مسكونی
X P

= عوارض هر متر مربع برای هر واحد مجزا یا طبقه مجزای مسکونی

 : xمیانگین ارزش معامالتی اعیانی فلزی و بتون آرمه مطابق دفترچه ارزش معامالتی ماده  64ق م م
 : pارزش معامالتی روز دارايی

 = 5x  p عوارض هر متر مربع برای هر واحد مجزا یا طبقه مجزای تجاری
 = 5x  p عوارض هر متر مربع برای هر واحد مجزا یا طبقه مجزای اداری
تبصره 1

شهرداری مكلف است در زمان تفكیك آپارتمان ها ،كلیه متعلقات هر واحد اعم از پاركینگ و انباری و ...را كه در نقشههای
ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفكیك و گواهی معامله قید كند و صدور مجوز تفكیك آپارتمان
بدون در نظر گرفتن پاركینگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع میباشد .مگر اينكره از طريرق كمیسریون مراده
 133برای تخلف مذكور رأی ابقاء صادر شده باشد.
تبصره 2

چنانچه در ساختمان پیلوت ،به منظور استفاده پار كینگ احداث شود بايستی سرهم هرر واحرد بره انردازه پاركینرگ قابرل
استفاده در مجوز تفكیك مشخصاً قید شود.
تبصره 3

در صورت مجاز بودن هر ساختمان ،صدور مجوز تفكیك به واحردهای مسرتقل اعرم از مسركونی ،تجراری و اداری و ....بره
شرطی مقدور است كه پاركینگ مورد نیاز مطرابق مفراد پروا نره هرر واحرد ترأمین و در مجروز قیرد شرده باشرد .چنانچره
ساختمان های احداثی مطابق ضوابط ،عوارض كسری پاركینگ را به دلیل عدم امكان ايجاد پاركینگ پرداخت نموده باشرند
مشمول قسمت اول اين تبصره نخواهند بود .ضمناً رعايت ماده  1قانون مديريت حمل و نقل و سوخت (و ماده  2آيین نامه
اجرايی تبصره  13قانون بودجه سال  1396كل كشور) الزامی است.
ماده 21
عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای بیشتر
تبصره  : 1در صورت اخذ مجوز تبديل يك يا چند واحد به واحدهای بیشتر برا رعايرت ضروابط مربوطره ،عوارضری اخرذ
نخواهد شد.
تبصره  :2در مواردی كه مالكین ساختمان ها نسبت به پروانه اخذ شده به افزايش واحدهای بیشتر در اثر تبرديل واحرد يرا
واحدهای مجاز اقدام نمايد و از طريق كمیسیون ماده  133ابقاء شوند عوارض ارزش افزوده ناشی از اين اقردام معرادل 9p
برای هر متر مربع واحدهای تبديلی به عنوان عوارض تبديل محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره  :3برای واحدهای ايجادی فاقد مجوز كه ضوابط پاركینگ و فضای باز را رعايت نمايند  % 53عوارض اين ماده وصول
می شود.
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ماده 00
عوارض كسری مساحت كمتر از حد نصاب تفكیك
اين عوارض به مقداركسری مساحت عرصه قطعات تفكیكی كمتر از حد نصاب تفكیك طرح تفصریلی يرا هرادی بره شررح
زيرتعلق میگیرد .كه در صورت:
 -1در صورت توافق اولیه با شهرداری برای مقدار كسری و تصويب از طريق كمیسیون مراده  5ايرن عروارض مطرابق
تعرفه وصول خواهد شد.
 -2دريافت سند از اداره ثبت بدون طی مراحل تفكیك از شهرداری ،مانند اسناد صادره در اجررای مرواد  147و 149
قانون ثبت اسناد و ساير قوانین و مقررات جاری.
 -3ابقای تخلفات ساختمانی توسط كمیسیون ماده  133در اراضی با مساحت كمتر از حد نصاب تفكیكی متناسب برا
نوع استفاده از ساختمان (كاربری مورد استفاده ابقاء شده) ،دريافت خواهد شد.
 -4اسناد قديمی و دارا ی اعیانی وضع موجود و قبل از تأسیس شهرداری و وارد شرده از خرارج حرريم بره حرريم يرا
محدوده شهر مشمول اين عوارض نمی شوند.
 -5در تقاضاهای تفكیك عرصه رعايت ضوابط شهرسازی الزامی میباشد.
 -6عوارض اين ماده مشمول امالک ماده  19قانون نوسازی و عمران شهری خواهد بود.
 -7عوارض اين ماده برای هر قطعه در صورتی كه تفكیك جديد با درخواست متقاضی و با تايید شهرداری حادث شود
و تغییری در قطعه مذكور بوجود آيد يكبار وصول خواهد شد.
 -9برای اراضی مجاز كه در اثر اجرای طرح شهرداری كمتر از حد نصاب تفكیك شوند بعد از اجرای ماده  45قانون و
لحاظ در آلبوم اجرايی طرح ،ثبت مشمول عوارض اين ماده نمی باشد.
٭ عوارض کسری مساحت مسکونی و کمتر از حد نصاب تفکیک معادل  25Pو تجاری 20Pبه مساحت کمتر از حد نصاب تفکیكک
مطابق ضوابط طرز توسعه شهری و کاربریهای اداری و باغ و آموزشی و...یک برابر  10Pتعلق میگیرد.
A=S*P*Z

تبصره :عوارض كسری مساحت ملك با هر نوع كاربری در صورتیكه نقشه توسط شهرداری يا مراجع ذيصالح قانونی تفكیك
و همچنین تايید شده باشد حتی اگر حد نصاب تفكیك نیز رعايت نشده باشد مالک عمل مراجع قید شده به شهرداری
بوده و قابل وصول نخواهد بود.
ماده 07
هزينه تأمین ايجاد پاركینگ
در صدور پروانه ساختمانی كلیه ساختمانها ،بايستی احداث پاركینگ مطابق ضوابط طرح جامع يا هادی يا تفصیلی پریش
بینی گردد.در موارد استثنايی ( 4مورد زير ذكر شده) كه امكان احداث پاركینگ و يا استفاده از آن با توجه به شرايط زيرر
امكان پذير نباشد وصول عوارض حذف پاركینگ و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگهای عمومی بالمانع میباشد.
٭ مواردی که شهرداری به صورت استثنایی میتواند بدون تأمین پاکینگ پروانه صادر نماید به شرز زیر است:
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 - 1ساختمان در محلی واقع شود كه ورود به پاركینگ مستلزم قطع درختان كهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد .تشرخیص
اين امر به عهده كمیسیون مقرر در اليحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود.
 - 2ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد كه به علت شیب زياد ،وضع و فرم زمین احداث پاكینگ از نظر فنی امكران و
پیش بینی ورودی پاركینگ از ساير اضالع ملك مقدور نباشد.
 -3مالكین امالک مشرف به معابر و خیابانهای شريانی و چهارراهها و تقاطعها بايستی راه دسترسری خرودرو بره ملرك و
پاركینگ را چنان طراحی كنند كه مشكل و مزاحمتی به خوروهای عبوری و عابرين بوجود نیاورد .تشرخیص ايرن امرر بره
عهده شهرداری ( معاون يا مسئول شهرسازی – مسئول طرح و گذربندی – صدور پروانه – كارشناس فنی ) میباشد.
 -4ورود قطعات با عرض كم كه امكان دسترسی مستقل برای ترردد خرودرو و اسرتفاده پاركینرگ مقردور نباشرد.اين بنرد
مشمول معابر نخواهد شد .
تبصره 1

برای مغازههای قديمی و مجاز در صورت نوسازی واقع در هرمحل مثل معابر و تقاطعها و بازارهای سنتی و سرپوشریده در
حد ابعاد و تعداد موجود يا و بعد از رعايت تعريض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امكان ايجراد پاركینرگ ،عوارضری
معادل  23pبرای هر متر مربع به عنوان عوارض عدم تأمین پاركینگ تعیین میشود مساحت پاركینگ برای محاسبه ايرن
عوارض  25مترمربع خواهد بود .در صورت افزايش زيربنای مغازههای فوق الذكر و رعايرت ارتفراع مقررر در ضروابط طررح
توسعه شهری اين تبصره اعمال میشود(.فقط برای مغازه های قديمی كه نوسازی می گردند شامل میشود)
عوارض تامین پاركنیگ برای هر واحد با لحاظ حداقل متراژ پاركینگ محاسبه و بره شررح ذيرل در هنگرام صردور پروانره
ساختمانی اخذ می گردد.

رديف

لیست قیمت عدم تامین پارکینگ
آدرس

مسكونی(میلیون

تجاری(میلیرون

ريال)

ريال)

 1از ابتدای خط محدوده جاده زنجان تا جاده حصار ضلع غربی و شرقی خیابان امام

73

133

 2خیابان شهید دكتر بهشتی (كمربندی ) از میدان شهدا ترا میردان معلرم – خیابران
شهرداری – قرنی – بلوار دانشگاه پیام نور – مطهری جنوبی

55

93

 3خیابان طالقانی – مطهری شمالی – اوقاف – صیاد شیرازی – جاده الچوان – شهید
رجائی غربی و شرقی – شهید پیران شرقی و غربی – تختری – جراده پسركوهان –
سهروردی – شريعتی – كوهساران غربی و شرقی -

53

73

23 4متری پاسداران – هاشمی نژاد – 53متری پشت بیمارستان

63

45

 43میلون ريال

 5ساير مناطق بصورت يكسان

42
امضاء و مهر رئیس شورای اسالمی شهرقیدار

عوارض مصوب محلی وبهای خدمات شهرداری قیدار برای سال89

توضیح :چنانچه برای ساختمان های مذكور عوارض يا هزينه های تحت عنوان كسری پاركینگ قبالً پرداخرت شرده باشرد
عوارض اين تبصره وصول نخواهد شد.اين عوارض برای احداثی های سال  1389خواهد بود
تبصره 2

در كلیه مجتمعها از جمله تجاری و يا مسكونی بايستی پاركینگ مورد نیاز تأمین و احداث گردد.
تبصره 3

در ساختمانهای اداری ،نظامی ،خدماتی ،بهداشتی ،درمانی ،صنعتی ،آموزشی و ....بره غیرر از مروارد تبصرره  2ايرن مراده
بايستی پاركینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمايند.
تبصره 9

در رابطه با تعداد پارکنیگ و محل احداث آنها در مجتمعها ی مسکونی تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمكل خواهكد
شد.
تبصره 0

در صورت تبديل پاركینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیر پاركینگ ،موضوع بايد توسط كمیسریون مراده 133
رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه ،رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبديل صرادر
گردد .در صورتی كه بر خالف آن توسط كمیسیون ماده  133ابقاء و عدم امكان ايجاد پاركینگ در قسمت ديگر ساختمان
عالوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجديد نظر نظر (قطعی) و تأيید رأی بدوی به شرح
فوق ضمن اجرای رأی كمیسیون و اخذ جرايم صادره آن ،عوارضی تحت عنوان عدم تأمین و تبديل اسرتفاده پاركینرگ برا
مبنای  25برابر ارزش منطقهای روز برای هر مترمربع هر واحد پاركینگ ( 33مترمربع) حذف يا تبديل تعیین میشود اين
عوارض مشمول ضريب عوارض ابقای اعیانی اين تعرفه نخواهد بود.
تبصره 1

در صورت احداث پاركینگ مقدار احداثی از زيربنا كسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد
تبصره 3

ساختمان هايی كه بدون تأمین پاركینگ به صورت غیرمجاز ( مازاد يا فاقد پروانه ) احداث شوند مشمول عوارض ابقراء برا
ضريب مربوطه خواهد بود.
تبصره 9
عوارض عدم ايجاد پارگینگ برای زير زمینها و طبقات اول به باال غیر از همكف كره بعنروان انبراری تجراری يرا تجراری از
شهرداری درخواست صدور پروانه نمايند شهرداری از سرال  1387از مراجرع كننردگان  % 53مبرالغ عروارض عردم ايجراد
پاركینگ طبقه همكف را در آدرس های فوق دريافت خواهد كرد .
تبصره8
با توجه به نامه شماره  47/42/384مورخ  1387/32/17مدير كل محترم امور شهری و شوراها اسرتانداری زنجران و نامره
شماره  1333/233/19458/233مورخ  1387/32/38معاون محترم حقوقی پیشرگیری پرژوهش ديروان عردالت اداری در
خصوص ابطال برخی از تعرفه های عوارض شهرداريها ماده مذكور منتفی میگردد  .درصورت برقراری طبق فرمول فوق اخذ
خواهد شد .
43
امضاء و مهر رئیس شورای اسالمی شهرقیدار

عوارض مصوب محلی وبهای خدمات شهرداری قیدار برای سال89

ماده 29
عوارض حق مشرفیت
کلیه امالک واقع در معابر شهرکه با خرید و یا با تملک به مالکیت شهرداری در میآیند شهرداری حق تصرف و احكداث
دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بكدون مجكوز شكهرداری را
ندارد.

بنابراين تا زمانیكه مالكین همجوار چنین امالک عمومی از شهرداری اجازه نگرفتهاند حق ايجاد درب به اين امالک را هرر
چند كه قسمتی از اين امالک به خیابان تبديل شده باشد ندارند مگر اينكه حق ارتفاق داشته باشند كه مسرتلزم پرداخرت
حق مشرفیت خواهند بود.
علیهذا مالكین كلیه اراضی و امالكیكه در اثر اجرای طرحهای احداث ،تعريض و توسعه و اصالح معابر و میادين در برگرذر
احداثی يا اصالحی و يا تعريضی و يا در توسعه واقع میشوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفیت ،میتوانند نسبت به
دريافت مجوز ايجاد درب به خیابان اقدام نمايند .و در ساير موارد عوارض حق مشرفیت در زمان اجرای طرح ،نقل و انتقال،
اصالح سند ،پايان كار ساختمان يا تفكیك و ...محاسبه و وصول خواهد شد.
عوارض حق مشرفیت:
٭ عوارض حق مشرفیت در معابر فرعی (کوچه ها و خیابانهای فرعی) s( A=S*P3مساحت عرصه باقیمانده می باشد)
٭ عوارض حق مشرفیت در معابر اصلی شهر  s( A=S*P20مساحت عرصه باقیمانده می باشد)
تبصره 1

عوارض حق مشرفیت در مواقع زير و هر كدام در زمان اجرا يا بعد از اجرای خیابان فقط برای يك بار تعلق میگیرد:
 برای امالكی كه قسمتی از آنها در مسیر تعريض قرار میگیرند عوارض حق مشرفیت به هنگام توافق برای خريد يا بعد ازاجرای طرح تعريض به هنگام مراجعه مالك بر مبنای ارزش منطقه ای روز ،محاسبه و اخذ يا تهاتری (يعنی ارزش واگذاری
مالك و مطالبات شهرداری به صورت ريز برآورد ريالی شده و تهاتر خواهد شد) اقدام خواهد شد.
 در هنگام توافق برای خريد يا تملك قسمتی از امالک برای اجرای طرح بره شررطی كره بره غیرر ازخیابران احرداثی راهدسترسی به ملك وجود نداشته باشد.
 در موقع معامله امالكی كه در بر خیابان واقع هستند و يا قرار می گیرنرد بره سربب احرداث خیابران ارزش افرزوده پیردانمودهاند و درب آنها مشرف به خیابان نیست
تبصره 2

اگر در اثر اجرای خیابان یا تعریض خیابان موجود که عرض آن قبل از اجرا بیش از  12متر باشكد و همچنكین از امكالک
مجاوری که در تعریض قرار نگیرند به لحا ایجاد ارزش افزوده مطابق این تعرفه عوارض حق مشرفیت دریافت خواهكد
شد.
تبصره 3

 به استناد تبصره بند الف ماده  19قانون نوسازی واگذاری باقیمانده اراضی از اجرای طرحها كه مساحت آنها كمتر از حدنصاب تفكیك مندرج در ضوابط طرح تفصیلی يا هادی شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به عنوان يك قطعه و عدم امكان
44
امضاء و مهر رئیس شورای اسالمی شهرقیدار

عوارض مصوب محلی وبهای خدمات شهرداری قیدار برای سال89

صدور سند به عنوان يك قطعه ممنوع است و به منظور جلوگیری از متروكه و مخروبه ماندن آن بايستی اين گونه اراضری
تماما“ توسط شهرداری از مالك خريداری و يا طبق قانون تملك اقدام نمايد.
 اراضی که دراجرای طرز تعریض به مالکیت شهرداری درمی آیند چنانچه در اجرای ماده  14قانون نوسازی به امكالکهمجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده حق مشرفیت امالک مجاور  %05عوارض ایكن مكاده دریافكت
خواهد شد.

 چنانچه ملكیكه در بر معابر واقع است توسط مالك ملك همجوار (پشت جبهه و يا برهای آن) خريداری و به ملك خرودالحاق نمايد حق مشرفیت آنها  s( ،A=s*p15مساحت كل زمین می باشد).
تبصره 9

چنانچه عرصه ملكی به صورت مجاز تفكیك و يا برحسب مرور زمان به صورت مجاز در آمرده و مرورد تأيیرد شرهرداری
قرارگرفته باشد و اينك مالك درخواست پروانه ساختمانی كرده باشد ولی بر اساس طرح هایگذربنردی فعلری ،ملرزم بره
رعايت عقبكشیهای مقرر در طرح توسعه شهری باشد شهرداری مكلف است در زمان صردور پروانره سراختمانی ارزش
عرصه واقع در عقبكشی را با عوارض حق مشرفیت و پروانه ساختمانی تهاتر نمايد و تراكم و سطح اشرغال بعرد از اجررای
طرح در صورت عدم توافق با شهرداری برابر ضوابط طرح توسعه شهری اقدام خواهد شد.
تبصره 0

در مواردی كه در اثر اجرای طرحهای احداث معابر جديد عالوه بر معبر موجود ،معبر جديدی ايجاد شرود و ملرك از  2يرا
چند جهت مجزا به معابر دسترسی پیدا نمايند و ضمن استفاده از مزايای معبر موجود از معبر ايجادی (احداثی) نیرز بهرره
مند شود عوارض حق مشرفیت معادل  15برابر ارزش منطقهای معبر احداثی جديد محاسبه و اخذ خواهد شد.
◙ با توجه به برقراری عوارض حق مشرفیت از  1372عوارض اين ماده به امالک واقع در مسیر اجرا گرديده قبل از 1371
تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 1

محاسبه و دريافت اين عوارض به هنگام مراجعه مالك يا ذينفع برای اخرذ هرگونره خردمات از شرهرداری از جملره پروانره
ساخت ،گواهی معامله ،گواهی حفاری و ...دريافت خواهد شد.
تبصره 3
پرداخت هرگونه هزينه يا صدور پروانه ساختمانی برای امالک باقیمانده ناشی از اجرای طرح شهرداری  ،منروط بره اجررای
ماده  45قانون ثبت و ثبت در دفاتر امالک شهرداری می باشد.
تبصره 9
معابر كمتر از  16متری فرعی و  16متر به باال اصلی محسوب میگردد .
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ماده 20
نحوه استفاده از ساختمان
شهرداری به استناد بند  24ماده  55قانون شهرداری موظف است نوع استفاده (نوع بهره برداری) از ساختمان را در پروانره
ساختمانی قید نمايد و چنانچه مالك مغاير با مفاد پروانه ساختمانی از اعیانیها استفاده نمايد از طريق كمیسیون مقررر در
ماده  133قانون شهرداری رسیدگی خواهد شد.و در صورت تقاضای مالك يا ذينفع جهت استفاده غیر از مفاد پروانه صادره
و يا در ساختمان های وضع موجود مجاز فاقد پروانه ،چنانكه كاربری مورد تقاضا برا كراربری زمران تقاضرا مطابقرت نمايرد
شهرداری می تواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی با اخذ  1/5برابر عوارض مربوطه در ايرن تعرفره
مجوز الزم را صادر نمايد.
شرایط صدور مجوز بهره برداری از ساختمان مسکونی به صورت یکی از حرف پزشکی
در صورتیكه يك ساختمان دارای شرايط زير باشد بر اساس مقررات ماده واحده در رابطره برا فعالیرت حررف پزشركی در
ساختمانهای مسكونی ،شهرداری مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان برای حررف وابسرته بره پزشركی مریباشرد .و
عوارض آن معادل يك برابر ارزش منطقهای مساحت اعیانی بهرهبرداری شده میباشد.
 - 1در هر واحد ساختمانی شهرداری به صدور مجوز فعالیت يك واحد مطب مجاز بوده و داير نمودن واحرد تزريقرات در
آن و يا در واحد ساختمانی بالمانع است.
 -2ساختمان از نظر فنی و ايمنی برای فعالیت مورد نظر مورد تأيید باشد.
 -3ساختمان طبق ضوابط دارای پاركینگ مناسب برای مراجعین و كاركنان باشد.
 -4ارائه رضايت نامه ثبتی از ساكنین آن ساختمان و همسايگان برای فعالیت حرف پزشكی
 - 5تأسیس كلینیك درمانی و ...يا هر فعالیت عمومی ديگر از جمله بیمارستانها و مدارس و دانشگاهها در سراختمانهرای
موجود مستلزم رعايت كاربری و تأمین استحكام و ايمنی بنا است.
از طرفی عالوه بر تطبیق كاربری ساختمانهايی كه به منظور فعالیت مذكور مورد استفاده قرار میگیرد بايستی ملك دارای
موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ايجاد مشكالت ترافیكی و مزاحمتهرای ديگرر بره شرهر باشرد و چنانچره
ساختمانی دارای شرايط الزم باشد مراتب به كمیسیون ماده  5يا كمیته فنی در اسرتانداری ارجراع و برا تصرويب موضروع،
شهرداری میتواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهرهبرداری اعمال نمايد.
تبصره :درخصوص ماده  25در صورت وجود قانونی يا دستورالعمل يا بخشنامه برخالف بندهای مراده مرالک عمرل قرانون
خواهد بود
ماده 21
عوارض هزینه خدمات کارشناسی
عوارض معامالت امالک ،مستغالت ،مسرتحدثات ،سررقفلی كره بره صرورت رسرمی (در دفراتر) و غیررسرمی (بره صرورت
قولنامهای) انجام میشود به شرح زير وصول خواهد شد:
هزینه خدمات کارشناسی
 -1زمین ساختمان به تفکیک عرصه و اعیان
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(مساحت اعیانی×ارزش اعیانی ساختمان)=محاسبه اعیانی
در محاسبه اعیانی به شرز ذیل اعمال می گردد.
 -1در ساختمانهایی که از عمر مفید انها حداقل  3سال می گذرد و نمای آن کامل شده است بكافرمول زیكر محاسكبه مكی
گردد.
×%10

مساحت اعیانی×

ارزش اعیانی ساختمان

-

 -2در ساختمانهای که عمر مفید آنها  3سال می گذرد و نمای آنها کامل نشده است با فرمول زیر محاسبه میگردد
×%15

مساحت اعیانی×

ارزش اعیانی ساختمان

-

 -3ساختمانهایی که صدور پروانه آنها کمتر از  3سال می باشد و نمای آنها کامل شده بافرمول زیر محاسبه میگردد.
*%10

مساحت اعیانی*

ارزش اعیانی ساختمان

-

 -9ساختمانهایی که صدور پروانه آنها کمتر از  3سال می باشد و نمای آنها کامل نشده با فرمول زیر محاسبه می گردد.
*%10

مساحت اعیانی*

ارزش اعیانی ساختمان

-

نحوه محاسبه کارشناسی
A=S*3P مسکونی
A=S*10 P تجاری

توضیح :در کارشناسی یک باب ساختمان مسکونی و تجاری عالوه بر محاسبه مساحت اعیانی محاسكبه عرصكه نیكز مكالک
عمل خواهد .
تبصره:1عوارض هرگونه کارشناسی قهری (انتقال والدین به فرزندان و انتقال از زوج به زوجه و بلعکس) هزینه کارشناسی شامل نمی شود.
تبصره :2عوارض کارشناسی در زمان صدور پروانه ساختمانی برای تجاری مسکونی و اداری و و اخذ نخواهدشد
تبصره : 3اگر زمینی دارای پروانه ساختمانی باشد ولی احداث نگردیده باشد در زمان انتقال یک درصد معامالتی آن طبق فرمول زمین خالی
محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1

نقل و انتقال وقف و شرط عمره و به نام شهر و شهروندان (حالت عمومی پیدا كند) از جمله انتقال به نرام مراكرز مرذهبی،
علمی ،فرهنگی ،خیريه عوارض ندارد.
تبصره 2

هزينه امالک و مستحدثاتی كه در اثر اجرای طرحهای عمرانی شهرداری به تملك شهرداری در مریآينرد عروارض هزينره
كارشناسی ندارند.
تبصره 3

رهن امالک و مستحدثات به غیر از هزينه كارشناسی عوارضی ندارند.
تبصره 4

در صورتی كه واحد تجاری به صورت سرقفلی و مالكیت معامله شود عوارض امالک و سرقفلی با هم دريافت خواهد شد.
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تبصره 5

گواهی معامله امالک و مستحدثات صادره توسط شهرداری تا پايان سال صدور در صورت نیاز به تمديد مهلت و عدم ايجاد
تغییرات توسط مالك يا ذينفع در ملك ،بدون دريافت عوارض ،مهلت آن تمديد خواهد شد.
تبصره 6

در صورتی كه گواهی معامله امالک و مستحدثات صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی معامله انجام نشود در صورت
استعالم دفاتر اسناد رسمی در سال بعد ،شهرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفراوت عروارض معاملره را اخرذ و گرواهی
معامله را تمديد خواهد كرد.
تبصره 3

در صورتی که گواهی معامله امالک و مستحدثات صادر ولی معامله انجام نشود در صورت انصكراف مالكک از معاملكه و
تأیید دفاتر اسناد رسمی یا ت ییر نام در گواهی معامله شهرداری با دریافت  %15عوارض معامله گكواهی جدیكد صكادر
خواهد کرد.
تبصره 3

در صورت معامله ملکی سرقفلی های تجاری واگذاری شهرداری (امالک شهرداری) به استناد قكانون مالكک و مسكتأجر
 %10ارزش افزوده با قیمت گذاری هیأت ارزیابی شهرداری از بابت ارزش افزوده سرقفلی و سهم مالکانه محاسبه و اخكذ
خواهد شد.
تبصره 4

برای كارشناسی اراضی باالی  13هزار مترمربع ،نصف عوارض اين ماده وصول خواهد شد.

رديف
1
2
3
4
5
6
7
9
8

ماده 03
عوارض خودرو
تعرفه عوراض وسائط نقلیه غیر سواری
شرح
انواع موتورسیكلت دنده ای
انواع موتور سیكلت گازی
انواع كامیونهای  6چرج

انواع ماشین االت سنگین راهسازی ساختمانی حفاری از فبیل لودر – گريدر بیل
میكانیكی – جرثقیل –بابكت و....

انواع كامیونهای  13چرخ
انواع كامیونهای  13چرخ به باال
انواع اتوبوس
انواع مینی بوس
انواع وانت تك كابین

مصوبه 1387
73,333
13,333
633,333
1,533,333

پیشنهاد 1389
133,333
43,333
933,333
2,333,333

933,333
1,333,333
933,333
533,333
433,333

1,333,333
1,533,333
1,233,333
733,333
633,333
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تبصره  :نظر به اينكه طبق بن ( ب) ماده  43قانون مالیات بر ارزش افزوده كلیه خودروهای سواری وانت دو
كابین اعم از تولید داخل يا وارداتی حسب مورد عوارض سالیانه به انها تعلق میگیرد و بايستی شهروندان
نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند لذا به استناد بند( و) ماده  46قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت
تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو و همچنین حمل و نقل مسافر برون شهری (صرفاً موضوع بند الف
و ب ماده  43قانون فوق ) جريمه آن به میزان  % 2به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است .
ماده 23
عوارض فعالیت و حرفه
◙ با هماهنگی مجمع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه تصوی

ردیف

شكككككككرز درآمد

و اجرا می شود.

عوارض مورد
عمل درسال -
43-1-0-9
(ماهیانه)مبلغ به
ریال

مصوب شورای
اسالمی شهربرای سال
( 43ماهیانه)مبلغ به
ریال

عوارض مصوب
سال 1343بدون
افزایش برای سال
1343

1

باشگاهها و كلوپهای تفريحات سالم

53235

55986

55986

2

رستوران درجه يك

66543

68973

68973

3

رستوران درجه دو

33271

33834

33834

4

رستوران درجه سه

18862

23863

23863

5

چلو كبابی وخورش درجه يك

118779

125767

125767

6

چلو كبابی و خورش درحه دو

66543

68973

68973

7

چلو كبابی و خورش درحه سه

38826

41822

41822

9

اغذيه فروشی(خوراک سرد يا گرم)درجه 1

46593

49838

49838

8

اغذيه فروشی(خوراک سرد يا گرم)درجه2

33271

34834

34834

13

اغذيه فروشی(خوراک سرد يا گرم)درجه3

18862

23863

23863

11

كافه قناديها لوكس

73187

76957

76957

12

كافه قناديها-درجه يك

58998

62993

62993

13

كافه قناديها-درجه دو

33271

34834

34834

14

كافه قناديها-درجه سه

18862

23863

23863

15

مسافرخانه ها درجه يك

158735

167683

167683

16

مسافرخانه ها درجه دو

118779

125767

125767
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17

كافه تريا و بستنی فروشی درجه يك

33271

34834

34834

19

كافه تريا و بستنی فروشی درجه دو

26617

27849

27849

18

تعمیرگاهها و اتوسرویس ها

136473

111783

111783

23

سلف سرویس ها و سالن های عروسی و

46593

49838

49838

21

آموزشگاههای تعلیم رانندگی

55292

59346

59346

22

آرايشگاههای مردانه

19427

18349

18349

23

آرايشگاههای زنانه

33712

32249

32249

24

فروشندگان جزء لوازم آرايشی و بهداشتی

19427

18349

18349

25

فروشندگان جزء عینک های طبی و آفتابی

18862

23861

23861

26

فرشندگان انواع سرويس های بهداشتی

36955

39687

39687

27

فروشندگان داروهای گیاهی

13339

13874

13874

29

گرمابه لوكس درجه يك

33271

34835

34835

28

گرمابه درجه دو

17333

19165

19165

33

درمانگاهها و كلنیك های درمانی

51167

53746

53746

31

مطب پزشكان متخصص

88715

134935

134935

32

مطب پزشكان عمومی

38826

41823

41823

33

مطب دندانپزشكان

58998

62994

62994

34

دندانسازان تجربی

35931

37622

37622

35

آزمايشگاههای طبی و راديولوژی

58998

62994

62994

36

مطب و كلنیكهای دامپزشكی

32763

34389

34389

37

تعمیرکاران رادیو و تلویزیون وسایل صوتی و ویدئو

17331

19167

19167

39

تعمیركاران يخچال،آبگرمكن نفتی،جاروقی،غیره

17331

19167

19167

38

الکتروموتور(سیم پیچی)ترانسفورماتور-پمپ آب

18871

23863

23863

43

تعمیركارساعت –فندک-قلم و خودنويس

11877

12576

12576

41

تعمیرکاران وسایل گازسوز-بخاری-آبگرمکن-سماور

13338

13875

13875

42

تعمیرکاران لوازم نفت سوزخانگی

8316

8792

8792

43

لوله کشی ساختمانی(آب-گاز)

11879

13577

13577

44

تعمیرکاران موتورسکلیت-دوچرخه-اتومبیل-

17333

19165

19165

8315

8791

8791

پذیرایی

ماشین آالت سنگین
45

گلگیرساز=رادیاتورسا-اگزوزساز
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46

صافکاری اتومبیل

19632

18563

18563

47

نقاشی اتومبیل

34632

36332

36332

49

باطری ساز-باطری فروشی-سیم کشی اتومبیل

28278

33743

33743

48

تعویض روغن-آپارات-پنچرگیری-باالنس چرخ-

23855

25153

25153

53

کمک فنرساز اتومبیل-جلوبندی ساز

19632

18563

18563

51

تشک دوز و تو دوزی اتومبیل

11877

12576

12576

52

لنت کوبی

13647

11178

11178

53

تراشکاری

33271

34834

34834

54

فروشندگان جزء لوازم یدکی اتومبیل های سبک

33712

32249

32249

55

اوراقچی و فروشندگان لوازم دست دوم اتومبیل

26617

27849

27849

56

فروشندگان شیشه اتومبیل و ساختمان

23855

25153

25153

57

فروشندگان جزء انواع دوچرخه

26617

27849

27849

59

نمایشگاههای فروش اتومبیل تا وسعت 155متر

218584

233574

233574

278493

283457

283457

358336

377333

377333

61

آژانس های کرایه دهی اتومبیل سواری و باری

43271

45435

45435

62

کلید ساز تعمیرکار قفل اعم از اتومبیل ومنازل

11877

12576

12576

63

فروشندگان جزء انواع الستیک اتومبیل-تراکتور-

33272

34835

34835

17331

19165

19165

28278

33743

33743

33271

34834

34834

38826

41822

41822

178667

199653

199653

35833

37728

37728

23855

25153

25153

تنظیم فرمان پمپ

مربع وسعت
58

نمایشگاههای فروش اتومبیل از151تا 105متر مربع
وسعت

63

نمایشگاههای فروش اتومبیل از105مترمربع
وسعت به باال

موتورسیکلت و دوچرخه
64

سیم کش و فروشندگان جزء لوازم الکتریکی

65

فروشندگان جزءلوازم صوتی و تصویری از قبیل
رادیو و تلویزیون و غیره

66

فروشندگان جزء لوازم خانگی

67

استریو های فیلم برداری-آتلیه عکاسی
وظهورفیلم

69

جایگاههای پمپ بنزین اخصاصی و دولتی فروشی
مواد سوختی

68
73

شع

فروش نفت به طور جزئی

سمساری و امانت فروشی
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71

کرایه دهندگان ظروف وسایل پذیرایی

17331

19167

19167

72

بنگاههای معامالتی ومشاور امالک

73189

76959

76959

73

سازندگان و فروشندگان –موزاییک وکاشی –بلوک

35833

37728

37728

38826

41822

75

دفاترفروش آجرهای فشاری یا ماشینی

34421

91422

41822

76

آهنگران-درب و پنجره سازان-آهنی-آلومنیومی

14412

25415

23133

77

سازندگان کانال کولر –لوله بخاری ولوازم حلبی

15393

11231

11296

79

فروشندگان جزء آهن وپروفیل و ورقهای گالوانیزه

193339

105421

153821

78

فروشندگان جزء ابزار از قبیل لوله –دستگیره –قفل

30439

33335

37733

93

فروشندگان جزء خشکبار

23401

23401

27673

91

میوه فروشان جزء

13351

13113

19167

92

فروشگاههای زنجیره ای مواد غذایی-خوراکی

91031

93411

49811

93

لبنیات فروشی درجه یک

93330

05119

53164

94

لبنیات فروشی درجه دو

23355

23110

29665

95

لبنیات فروشی درجه سه

13351

13113

19167

96

خوار بار فروشی (عمده فروشی) درجه یک

09155

03335

57333

97

خوار بار فروشی درجه دو

39120

30331

35931

99

خوار بار فروشی درجه سه

11433

12031

12576

98

عطار وسقط فروشی

11433

12031

12576

83

غالت و فروشندگان حبوبات

11433

12031

12576

81

فروشندگان مواد پروتئینی

23400

20103

25153

82

قصابی گوشت گوسفند وگاو

13353

13439

13874

83

فروشندگان مرغ –ماهی-پرنده و تخم مرغ

23400

20103

25153

84

کبابی-حلیم پزی-آش فروشی-جگرکی

11433

12031

12576

85

کله پزی و سیرابی فروشی-دیزی فروشی

11433

12031

12576

86

قنادی شیرینی پزی

14412

25415

23863

87

قهوه خانه –چایخانه

10301

11129

16124

89

تولید کنندگان نان ماشینی و فروشندگان با کمتر

34421

91422

41822

13353

13439

13874

سیمانی
74

فروشندگان مصالح ساختمانی از قبیل سیمان-
گچ-آهک وغیره

از  25کارگر
88

نانواییهای سنتی وسفید پز ی

41822
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133

فر وشندگان جزء(بزازیها)

14413

25412

23862

131

خیاطی مردانه درجه(1دوخت کت وشلوار)

93330

05119

53164

132

خیاطی مردانه درجه(2دوخت پیراهن وشلوار)

13351

13113

19167

133

خیاطی مردانه درجه(3تعمیراتی)

11433

12033

12577

134

خیاطی زنانه درجه( 1تولیدی ها)

93330

05119

53164

135

خیاطی زنانه درجه(2نازک دوزی و گلدوزی )

13351

13113

19167

136

خیاطی زنانه درجه 3

11433

12033

12577

137

فروشگاهای بزرگ لباس درجه 1

91031

93411

49811

139

فروشندگان جزءپوشاک

13321

19013

14513

138

فروشندگان و کرایه دهندگان لباس عروسی

34421

91422

41822

113

فروشندگان جزءموکت وانواع کفپوش –کاغذ

13351

13111

19166

111

فروشندگان جزءفرشهای ماشینی

23400

20103

25153

112

طراحان وفروشندگان جزء پشم و مواد کرکی

11433

12033

12577

113

طراحان و فروشندگان جزء کیف و چمدان وسایل

11433

12033

12577

114

فروشگاههای کفش ماشینی –کفش فروشی

21905

24234

28278

115

فروشگاههای کفش دست دوز

13005

23400

23855

116

فروشندگان فرش دست بافت

39120

91035

46593

117

تعمیر کاران کفش و واکسی ها

1305

4213

8213

119

فروشندگان جزءکاموا

13112

13410

17865

118

لحاف دوز و پنبه دوز

0120

3133

7677

123

لباس شویی و خشکشویی

13112

13115

17113

121

رنگرزی مسنوجات

1320

4310

8315

122

فروشندگان وسایل ورزشی

13112

13410

17865

123

خرازی فروشی

13005

23400

23855

124

فروشندگان جزء بلور و چینی آالت

13112

13410

17865

125

کارگاه طال و جواهر سازی

93330

04333

58999

126

طال و جواهر فروشی

33305

114333

118779

127

فروشندگان گلهای طبیعی و درخجه های تزئینی

19120

14412

18862

129

تابلو نویس ونقاش و خطاط

14055

21113

26617

128

فروشندگان جزء ساعت

13005

23400

23855

دیواری وپرده کرکره

چرمی
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133

درودگر-نجار و سازندگان صندوق و شبکه های

1320

4310

8315

131

دکورسازان اعم از چوبی و غیره

13105

13132

19632

132

فتوکپی –پرس کاران

12130

13355

17333

133

کتاب فروشی ها

11330

23533

23333

134

فروشندگان جزء لوازم التحریر و انواع پوستر

19120

14412

18862

135

فروشندگان جزء ظروف و وسایل پالستیک و مالمین

12130

13355

17333

136

فروشندگان جزء انواع ابزارآالت صنعتی

17553

23855

23855

137

دفاتر اسناد رسمی

17553

23855

23855

139

دفاتر نقشه کشی

23555

31300

36955

138

دفاتر پیمانکاران

22555

35535

33333

143

دارو خانه ها

23555

31300

36955

141

شعبه فرعی تعاونیهای توزیع و مصرف کارمندان و

233555

33219

37264

142

چلنگر-نعلبند-نعل ساز

3455

0323

5323

143

نمایندگی های توزیع و پخش گاز-سلندر پرکنی

19120

14412

18862

144

نمایندگی یا توزیع نوشابه های غیر الکلی

4305

13353

13339

145

نمایندگی ایزوگام و عایق کاری

39120

91035

46593

146

داربست فلزی

93305

11093

66543

147

قالیشویی

33305

114333

118779

149

کارواش

93305

11093

66543

148

موتورسیکلت فروشی

35933

154341

138786

153

خدمات کامپیوتری -فروش کامپیوتر

21905

24234

28278

151

شارژ کپسولهای آتش نشانی

13305

29223

24229

152

کابینت ساز-چوبی –فلزی

19120

14412

18862

153

موسسات انتشاراتی چاپخانه

23230

33049

39584

154

فروش لوازم یدکی ماشین آالت سنگین و

93330

04333

58999

155

موبایل فروشی

21905

24234

28278

156

تعمیرات موبایل

14055

21113

26617

157

تعمیرات طال ونقره

14110

25129

23124

159

مبل فروشی –کلی -جزئی

13205

31113

71663

چوبی

کارگران

کشاورزی

54
امضاء و مهر رئیس شورای اسالمی شهرقیدار

عوارض مصوب محلی وبهای خدمات شهرداری قیدار برای سال89

158

جرثقیل کاران

11920

19943

64487

163

باسکول داران

30530

33324

79928

161

مراکز اینترنتی-کافی نت

93330

05119

53164

162

دفاتر لوله باز کنی –تخلیه چاه

95405

92443

42889

163

موسسات حفاری چاههای عمیق و نیمه عمیق

11920

19943

64487

164

مطبوعات وجراید

25930

21944

21488

165

گچ بریهای پیش ساخته

22023

23105

23653

166

خدمات آمبوالنس خصوصی

33320

43112

83162

167

حکاکی سنگ قبر

25930

21944

21488

169

کرکره سازی

22023

23105

23653

168

آهنگری سنتی-داس-تیشه-کلنگ و غیره

19333

10505

15353

173

تولیدات سیمانی –لوله تیرچه و غیره

39120

30332

35932

171

تانکرسازان

95405

92443

42889

172

پرده دوزی وپرده فروشی

33320

43112

83162

173

حکاکی مهرالستیک و پالک سازی

25930

21944

21488

174

کارگاههای ساخت درب و پنجره های

33320

43112

83162

175

دوجدارهpvcفروشندگان درب و پنجره های

11920

19443

64887

176

خدمات بیمه ای

23355

23110

29665

177

عوارض برفعالیت بانکها

1310555

1933205

1433253

179

عوارض بر باشگاههای ورزشی خصوصی

233555

231105

296653

178

عوارض بر مهدکودکهای خصوصی

131055

193320

143325

193

عوارض بر آموزشگاههای خصوصی

233555

231105

296653

191

سیسمونی فروشی کلی و جزئی

13555

11105

66153

192

یونولیت فروشی

02055

00120

55125

193

دوربین مدار بسته(سیستم های حفاظتی)

13555

11105

66153

194

کارگاههای بسته بندی حبوبات و غیره

13205

31113

71663

195

تولید بتن آماده

دوجدارهpvc

113333

-1نحوه محاسبه افتتاحیه(صدور پروانه کس )
*تعرفه عوارض هر صنف × 12 × 5
-2نحوه محاسبه تمدید پروانه کس
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تعرفه عوارض هر صنف × تعداد سال × 12
 تعويض صنف و حرفه و محل و فرد - 1تغییر نوع صنف و يا محل فعالیت قبل از سپری شدن  6ماه از صدور پروانه و اخذ عوارض شرهرداری عوارضری معكادل
 %25عوارض ساالنه فعالیت حرفه جديد محاسبه و وصول میشود.
 - 2تغییر فرد صنفی و يا حرفه معادل كل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه تعیین میشود.
ماده 24
عوارض فعالیتهای خانگی
الف :چنانچه اين فعالیتها در مكانهای مستقل باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعالیت میباشند.
ب :چنانچه فعالیت خانواده برای تولید صنايع دستی در قسمتی از واحد مسكونی خود بالمانع بوده ولیكن چنانچه در
تولید صنايع دستی از خدمت كارگران استفاده به عمل آيد كارگاه تلقی و تا زمانی كه فعالیت آنها مزاحمتی به همسايگان
ايجاد نكند و فعالیت ادامه داشته باشد برای فعالیت آنها عوارضی معادل  %13عوارض ساالنه حرفه و فعالیت تعلق میگیرد.
مساحت محل فعالیت اينگونه حرف فقط سالن و يا اطاق مورد استفاده در فرمول منظور خواهد شد
ج:فعالیتهای خانوادگی اعم از فردی يا جمعی و همچنین فعالیت های هنری (نقاشی ،خطاطی،خیاطی ،منبت كاری،
سوزن دوزی و ،)...صنايع دستی با فعالیت خانوادگی ،آموزش خصوصی ،علمی و پژوهشی درمنزل كه كارگاه و آموزشگاه
تلقی نشود و سكونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند.
عوارض فعالیتهای خانگی (کارگاهی) معادل  %15عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مشابه تعیین میشود.

ماده35
عوارض نص

تابلو

 – 1شهردای مكلف است ضوابط تابلوهای مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوين نمايد.
 -2صاحبان واحدهای فعال میتوانند جهت معرفی و يا راهنمايی عمومی تابلوی مجاز (تردوين توسرط شرهرداری) در سرر
درب محل فعالیت نصب نمايند عوارض ندارد.
 -3تابلو مجاز توسط شرهرداری تعیرین خواهرد شرد و بریش از ضروابط مقررر در ايرن بنرد عروارض رديرف تولیردات اخرذ خواهرد
شد.چنانچه اندازه تابلو حرف از مقررات شهرداری تبعیت نكند يا تابلو مورد تأيید شهرداری را صاحبان حرف تهیره و
در محل مقرر نصب ننمايند عوارض ساالنه هر مترمربع تابلو مطابق تعرفه عوارض محلی وصول میشود.
-4تابلوهای تبلیغاتی بايد در محل مناسبیكه شهرداری تعیین میكند نصب شوند و عروارض آن مطرابق تعرفره عروارض
محلی تعیین میشود.
 - 5نوشتن هر نوع آگهی تبلیغاتی روی ديوارها و نصب بر چسب و يا تابلو تبلیغاتی در محدوده و حريم شهر بدون كسرب
مجوز شهرداری ممنوع است .در صورتی كه در محلهای ممنوع ،مطالب و تصاوير يا تابلوی تبلیغاتی نوشته و يا نصب شود
عوارض خدمات پاک سازی مطابق تعرفه عوارض محلی وصول خواهد شد.
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(عوارض مصوب خدمات زيبا سازی شهر درسال( )1389
ارقام به ریال 1343

ردیف

عنوان عوارض

1

تابلو (بیلبورد)

2

بنر يا تابلو(درقالب استند )

3

بنريا تابلو (درقالب داربست ) برعهده
شهرداری و متقاضی

133/333ماهیانه به ازای هرمترمربع
1,933,333ماهیانه باابعاد 2*3

ارقام به ریال 1343
153/333ماهیانه به ازای هرمترمربع
2,253,333ماهیانه باابعاد 2*3

1533/333ماهیانه باابعاد
3/5*2/5مترمربع

27533/333ماهیانه باابعاد
3/5*2/5مترمربع و برعهده متقاضی
 1/933/333ريال ماهیانه

4

بنرياتابلو |(درقالب سردرب)

53/333ماهیانه به ازای هرمترمربع

75/333ماهیانه به ازای هرمترمربع

5

پالكارد عمومی 2*3

23/333روزانه به ازای هرمترمربع

6

پالكارد افقی

 33/333روزانه به ازای هرمترمربع

7

تابلو(عمودبرديوار)

93/333ماهیانه به ازای هرمترمربع

9

تابلو ديجیتالی

153/333ماهیانه به ازای هرمترمربع

195/333ماهیانه به ازای هرمترمربع

8

تابلو تجمیعی نمايشگاهی ومشابه

233/333ماهیانه به ازای هرعدد

253/333ماهیانه به ازای هرعدد

13

ديوارنويسی

25/333ماهیانه به ازای هرمترمربع

53/333ماهیانه به ازای هرمترمربع

11

عرشه ی پل های سطح شهر برعهده متقاضی

353/333ماهیانه به ازای هر متر مربع

633/333ماهیانه به ازای هر متر مربع

12

نصب تلوزيون های شهری متعلق به اشخاص
حقیقی وحقوقی

1/333/333ماهیانه به ازای هرمترمربع

1/533/333ماهیانه به ازای هرمترمربع

13

اجاره تلوزيون های شهری تحت نظارت
ومالكیت شهرداری

1/333/333روزانه

43/333روزانه به ازای هرمترمربع
133/333ماهیانه به ازای هرمترمربع

1/533/333روزانه

14

تابلو روان

233/333تك رنگ ماهیانه به ازای هر
مترمربع و 3333/333چندرنگ ماهیانه
به ازای هرمترمربع

333/333تك رنگ ماهیانه به ازای هر
مترمربع و 453/333چندرنگ ماهیانه به
ازای هرمترمربع

15

جمع آوری تابلو باضراب 1تا3

از 53/333تا153/333هزار به ازای هر
عدد

از 133/333تا253/333هزار به ازای هر
عدد

16

جمع آوری داربست

 733/333برای هر قاب
3/5*2/5مترمربع

 1/333/333برای هر قاب
3/5*2/5مترمربع

17

نصب بالن

7333/333به ازای هرماه

353/333به ازای هربالن روزانه

19

اجاره ی باالبر

1/333/333به ازای هرساعت

1/353/333به ازای هرساعت

18

نصب تبلیغات برروی مینی بوس شهرداری (
نصب با متقاضی )

 2/333/333ريال ماهانه برای هر
مترمربع

 2/333/333ريال ماهانه برای هر مترمربع

 هر متر مربع محل هايی كه توسط شهرداری ممنوع اعالم شود در صورت نوشتن مطالب تبلیغاتی و ...و يا نصب تابلو و...توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ  333/333ريال كه يك مترمربع و بیش از يك مترمربرع دو برابرر بره عنروان عروارض
خدمات پاكسازی برای هر بار اقدام بدون مجوز وصول خواهد شد.
تبصره ی :1برخورداری ازتمام خدمات دررديف های 1تا 19اعم از محل نصب زمان نصب و...بانظرومجوز شهرداری صرورت
می گیرد .
تبصره ی  : 2براساس رای هیات عمومی ديوان عدالت اداری كلیه ی تابلو هايی كه معرف محرل اسرتقرار وفعالیرت امراكن
تجاری اداری ،مذهبی  ،وغیره می باشد .جنبه ی تبلیغاتی نداشته باشد شهرداری هیچ گونه عوارضری از ايرن بابرت وصرول
نمی كند لیكن صاحبان اين قبیل ازاماكن موظف اند به منظور رعايت مقرررات زيبرا سرازی قبرل از نصرب هرگونره ترابلو
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ازواحدزثیبا سازی شهرداری مجوز الزم را اخذ نمايند  .درصورت مشكل درتبصره ی فوق موارد بره كمیسرون مراده ی 77
شهرداری ارجاع خواهد داده می شود .
تبصره ی  :3مجوز نصب تابلو درسال های قبل يابعدهیچ گونه حقی برای مالكین برتغیركاربری ونوع بهره برداری ايجادنمی
كند وبايستی مجوزات الزم مجددا اخذ گردد :
تبصره ی  :4كلیه ی صاحبان تابلوهای فرسوده ومغاير بازيبا سازی شهری براساس اخطاريه ی صادره موظرف بره تعرويض
وجمع آوری می باشند درغیر اين صورت شهرداری اقدام بره جمرع آوری برا لحراظ هزينره ی منردرج بره اضرافه ی %15
مازادخواهد نمود:
تبصره  :5رديف های  12و  13و 14باانعقاد قرار داد صورت می پزيرد :
عوارض مأخوزه ساير موارد پيش بيني نشده با نظر شهردار محترم خواهد بود.
تبصره  :6با نظر شهردار محترم تا  %11تخفيف اعمال گردد .

ماده 31
عوارض قطع درختان معابر شهر

عوارض گسترش فضای سبز

 -1بابت قطع غیرقانونی درختان معابر شهر
تبصره:1در حوادث رانندگی كه منجر به ورود خسارت به درختان و فضای سبز و ساير فضاها شود از طريرق شرركت هرای
بیمه خودرو پیگیری و وصول خواهد شد.

393333

633333

233333

533333

233333

533333

333333

633333

333333

633333

393333

723333

عمد

عمد

293333

غیرعمد

غیرعمد

عمد

غیرعمد

غیرعمد

عمد

523333

غیرعمد

عمد

معابر عمومی

معابر عمومی

غیرعمد

333333

عمد

باغ خصوصی

باغ خصوصی

باغ خصوصی

معابر عمومی
عمد

633333

غیرررع
مد

غیرررع
مد

عمد

درخت مثمره(سانت)

سوزنی برگ(سانت)

باغ خصوصی
غیرعمد

333333

محرررردوده
شهر

معررررررررابر
عمومی

غیر مثمره
پهن برگ(خزان شونده)

عمد

633333

چمن(مترمربع)

درختچه(سانت)

نوع درخت
نوع ملك
نوع خسارت
مبلررغ قابررل پرداخررت
بريال

*خسارت پیشنهادی بر اساس هر سانت محیط بن به ريال میباشد(خسارت چمن بر اساس هر متر مربع به ريال میباشد )
*محیط بن:شامل فاصله 23سانتی متری تنه درخت از زمین به باال می باشد.
تبصره : 1خسارت فوق می تواند بسته به نوع گونه ،موقعیت و سن آن به تشخیص عوامل مربوطه ضرايبی از  1تا  3داشته باشد.
تبصره  : 2عوارض مربوط به شاخه زنی وهرس كه توسط دستگاه های خدمات رسان صورت می گیرد بانظارت شهرداری بررای هراصرله درخرت
مبلغ  933/333ريال بدون هزينه های جانبی (كارگری – تجهیزات – حمل -استعالمات و)...می باشد .

:2بابت توسعه ی فضای سبز
قیمت پیشنهادی (لاير)
2/511/111

2

فقرو لققگ ولیققا (صققرفااا ویق
ادیف آن )

بوت

111111

توضیحات
طبققم یایاایققای آا بحققا لهققا ق ب ق
عقوو یبغق  51/111لایر بق زازی یقر
کغیویتر یسیر
ایگ لگ دزئمی وح زکثردوسال

ردیف شرح خدمات
تانکر آبرسانی
1

تعداد/مقدار
1سرویس 12111لیتری

3

کا قققل لقققگ ولیقققا ( صقققرفا ویققق
ادیف آن)

1یتر یربع

111111

داصققققققواخ عقققققق ی ققققققاکبردزای یققققققا
اکریزی
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4

کا ل چمن

141/111

1یتریربع

ایگ 81لری بذا و  3سانل حجق کقود
دزیی – غغطک انی و کا ل

 هزينه نگهداری درخت برابر با حداقل حقوق يك ماهه يك نفر كارگر با مبنای اداره كار خواهد بود. در صورت تقاضای قطع درخت توسط مالك و رعايت مقررات مربوطه و بويژه رعايت قانون اصرالح اليحره قرانونیحفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب  1358مورخ  97/12/14مجلس شورای اسالمی و اصالحی 99/4/23
مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است.
 تبصره  :مبالغ فوق تا شعاع  5كیلومترمتر بوده و مازاد بر آن به ازای هر كیلومتر  53,333ريال محاسبه میگردد.ماده 32
عوارض نوسازی
عوارض نوسازی از كلیه امالک و مستغالت موجود در سطح شهر به نسبت قیمت منطقه ای عرصه و اعیان اخذ می گردد.

عوارض محاسبه شده برای يك متر مربع مساحت عرصه و اعیان(نوسازی)
= Sمساحت اعیانی ملك
= Pارزش اعیانی ملك
 = S مساحت عرصه ملك
 = Pارزش معامالتی عرصه(كه هر ساله از اداره دارائی به تمام شهرداريها ارسال می شود).
تبصره  :عوارض معوقه ی نوسازی موعدیان درزمان مراجعه وبه نرخ زمان مراجعكه محاسكبه واخذخواهدشكد مشكمول
جریمه دیر به میزان  %4درسال خواهد بود و شامل هیچگونه تخفیفی نمیگردد.
تبصره  -1ماده  : 15مودیانی که عوارض نوسازی سالیانه ملک خود را به موقع پرداخت نمایند  % 15بعنكوان معافكت ویكا
خوش خسابی لحا خواهد شد .

ماده 33
عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی
الف) عوارض پروانه ساختمانی
معادل  %0عوارض پروانه ساختمانی موقع صدور آن جهت توسعه فضای سبز شهر ومعادل  %2جهت توسعه فرهنگ شهرنشكینی
(جمعا معادل )%3

تبصره :عوارض اين ماده از عوارض زيربنا و پذيره و تفكیك عرصه محاسبه و وصول خواهد شد و شرهرداری و سرازمانهرا و
واحدهای مربوطه موظفند درآمد حاصله را توسعه فضای سبز شهر و آموزش فرهنگ شهرنشینی هزينه نمايند.
ب) عوارض این ماده در مورد واحدهای تجاری و خدماتی
معادل  %0عوارض فعالیتجهت توسعه فضای سبز شهر ومعادل  %2جهت توسعه فرهنگ شهرنشینی (جمعاً معادل )%3
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ماده 74
عوارض ذبح احشام
با توجه به هزينه های باالی مديريت كشتارگاه و رعايت دقیق مسائل بهداشتی و نظارت مناسب بر موضوع شهرداری سرعی
نمايد تا به بخش خصوصی واگذار نمايد و در صورت عدم امكان واگذاری يا حتی مديريت توسط بخش خصوصی ،عروارض
ذبح وحمل گوشت به شرح زير خواهد بود.
 -1هزينه كشتار برای هر رأس گاو 533،333ريال
 -2هزينه كشتار برای هر رأس گوسفند 133،333ريال
 -3هزينه حمل هر قطعه كشتاری  233،333ريال
 -4هزينه حمل هر فطعه گوسفند  133,333ريال
توضیح:

عوار ض اين ماده متعلق به شهرداری بوده و مطالبات قانونی دامپزشكی و جنگل بانی و مالیات و ...مربوط به ساير دستگاهها
به عهده پیمانكار و ذبح كنندگان خواهد بود.
ماده 30
عوارض حق الثبت
در اجرای بند ج تبصره  83قانون بودجه سال  1362از بابت ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی معادل  %9حق ثبرت
تعیین می شود كه بايستی بعد از اعالم شهرداری به اداره ثبت اسناد و با ابالغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی ،توسرط آن
دفاتر به حساب شهرداری واريز شود.

ماده 31
عوارض پیمانها و قراردادها
عوارض پیمانها و قراردادها در اجرای ماده  136قانون شهرداری و ...عبارت است از عوارض اقردامات پیمانكراران ،مقاطعره
كاران ،شركتها ،مؤسسات ،سازمانهای اجرايی كه بايستی كارفرما (ذيحسابی كارفرما) از كل مبلغ صورت وضعیت پیمران
كسر و حداكثر تا  2ماه بعد از هر پرداخت به حساب شهرداری واريز نمايد و در صورت عدم پرداخت از طريرق كمیسریون
ماده  77رسیدگی خواهد شد.
 -1اعم از قراردادهای عمرانی اعم از ابنیه ،تأسیسات و راه سرازی و همچنرین قراردادهرای كارهرای مهندسری و اجرايری،
مشاورهای ،مطالعاتی و هرگونه قرارداد برای انجام تعهد كاری در زمینه فعالیتهای ساختمانی ،تجراری ،صرنعتی ،خردمات
مهندسی ،پزشكی ،كشاورزی و دامپروری و.....
 -2اين عوارض به موافقت نامهها ،قراردادها و مصالحه نامههای رسمی و غیرر رسرمی (قولنامرهای) كلیره افرراد حقیقری و
حقوقی و شهرداری مطابق تعرفه عوارض محلی شامل میشود.
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عوارض پیمانها و قراردادها معادل  1/0درصد مبلغ نهایی کلیه پیمان یا قراردادهای واقع در داخل و خكارج
از محدوده شهر داخل حریم تعیین میشود .در اجرای قكانون مالیكات بكر ارزش افكزوده و بخشكنامه شكماره
 123303مورخ  33/3/12وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اقدام خواهد شد.
چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حسراب
شهرداری محل واريز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداری رأسا ًاز مؤديان نسبت به وصرول آن اقردام
نخواهد كرد.
ماده 33
عوارض حق بیمه
تعرفه عوارض شماره  73/2/23–1863مصوب رياست محترم جمهوری موضوع اخذ عوارض از حق بیمه دريافتی مربوط به
انواع حريق و هم چنین ساير انواع بیمهها مثل خودرو (ثالث – بدنه) حق مسرئولیت ،سررقت ،صراعقه و سریل ،عمرر و...از
شركتهای بیمه و نمايندگی آنها معادل  %3از مبلغ كل دريافتی به عنوان عوارض شهرداری تعیین میشود.
تبصره  :1شركت های بیمه بايستی مبلغ مذكور را بعد از صدور هر نروع بیمره نامره بره صرورت ماهانره بره حسراب اعالمری
شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم واریز عوارض مذکور از طریق کمیسیون ماده  33رسكیدگی و تصكمیم گیكری
خواهد شد.

تبصره  :2چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصرول و بره
حساب شهرداری محل واريز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداری رأسا ًاز مؤديان نسبت به وصول آن
اقدام نخواهد كرد.

ماده 33
عوارض حق نظارت و طراحی مهندسین
عوارض مهندسین طراح و ناظر پروژههای عمرانی اعم از راه و سراختمان و تاسیسرات و( ...كلیره مهندسرینیكره بره طرور
جداگانه در معماری و طراحی ،محاسبه و نظارت طی قراردادی در قسمتهای مختلف يك نقشه و يا اجررای سراختمان يرا
پروژه مسئولیت دارند) معادل  %3هزینه کلیه طراحیها و نظارت پروژههای عمرانی طبق تعرفه نظام مهندسیتعیین میشود .کكه
این عوارض توسط مهندسین طراز و ناظر از طریق نمایندگی نظام مهندسی و یا در شهرهای فاقد نظام مهندسی توسط مهنكدس
مربوطه به حساب شهرداری واریز گردد که در صورت عدم واریز مبالغ مذکور شهرداری باید از قبكول نقشكه هكای آن مهنكدس
خودداری و از طریق کمیسیون ماده  33پیگیری نماید.
تبصره :چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حسكاب
شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأسا از مؤدیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد
کرد.
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ماده 34
عوارض حمل بار
معادل  %1/0صورت وضعیت بار تعیین می شود که بایستی با اعالم شهرداری به سازمان حمل و نقل و پایانهها و ابالغ آن
سازمان به شرکت های حمل بار از طریق آن شرکت ها به حساب شهرداری واریز نمایند و در صورت عكدم پرداخكت از
طریق کمیسیون ماده  33پیگیری و تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره  :چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به
حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأسا از مؤدیان نسبت به وصول
آن اقدام نخواهد کرد.

ماده 95
عوارض توزین باسکول
معادل  %1/0بهای توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره برداران باسکولها به حساب اعالم شكده شكهرداری پرداخكت
نمایند.

تبصره  :چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالیراتی وصرول و بره
حساب شهرداری محل واريز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداری رأسا ًاز مؤديان نسبت به وصول آن
اقدام نخواهد كرد.
رديف

نوع خودرو

قیمت به ريال

گندم و جو

آجر و ماسه

حبوبات

1

نیسان كامونت

43,333

23,333

13,333

63,333

2

خاور

133,333

53,333

25,333

153,333

3

ده تن

233,333

133,333

53,333

333,33

4

پانزده تن

333,333

153,333

73,333

453,333

5

تريلی

533,333

253,333

123,333

753,333

تبصره  :نحوه اجرای اين بند بر عهده شهردار محترم با هماهنگی نیروی محترم انتظامی خواهرد برود  .كره در ايرن راسرتا
جهت حسن انجام كار  %23عوارض دريافتی به نیروی انتظامی پرداخت شود .
ماده 91
عوارض سینما و نمایش
معادل  %1/5بهای بلیط تعیین می شود كه بعد از اعالم شهرداری به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و با ابالغ آن سازمان بره
بهره برداران سینماها و مجريان نمايشها بايد توسط آنها به حساب شهرداری واريز نمايند.
تبصره  :چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به
حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأسا از مؤدیان نسبت به وصول
آن اقدام نخواهد کرد.
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ماده 92
عوارض حق االرض ساالنه معابر
با توجه به هزينه باالی تملك و اجرای معابر ،شهرداری از اول سال 1399از بابت استفاده شركتهای خدماتی از معابر شهر
كه مالكیت و هزينه های اجرای آن مربوط به شهرداری بوده به شرح زير عوارض حق االرض ساالنه معابر جديداالحداث يرا
تعريض شده تعلق میگیرد كه هم زمان با هزينه های حفاری يا جداگانه وصول خواهد شد:
 در قبال استفاده شركتهای مخابرات ،گاز ،آب و فاضالب شهری،مديريت برق منطقهی يا بخشهای خصوصی آنها بههمین منظور از هر متر طول معابر تا عرض  93سانتی متر برای كابل گذاری خطوط تلفن و برق و لوله گذاری آب
و گاز معادل نصف ارزش منطقهای زمان اقدام دريافت خواهد شد .در صورت استفاده بریش از  93سرانتی مترر دو
برابر ارزش منطقهای زمان اقدام دريافت خواهد شد.
 در قبال نصب هر تیر برق در معابر جديد و با اخذ مجوز از شهرداری ،شركت برق يك اصله تیر برق معابر موجرودرا با تعیین و اعالم شهرداری بدون هر گونه مطالبه جابجا نمايد .بديهی است در صرورت اجررای طررح توسرعه در
مسیر جديداالحداث و مشمول اين عوارض ،بايد با اعالم شهرداری بدون دريافت هزينه ،اداره برق تیرهای موجرود
را به محلهای اعالمی شهرداری منتقل نمايد و شهرداری بايد جهت اجرای اين موضروع تعهرد الزم را از شرركت
برق اخذ نمايد.در صورتی كه انتقال برق به صورت زيرزمینی انجام گیرد با  2برابر ارزش منطقهای زمران مراجعره
برای هر متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد و در صورت انتقال برق به صورت هوايی از طريق تیر برق با مبنای 4
برابر ارزش منطقه ای هر متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد و انتقال فشار برق قوی با ضرريب دو برابرر مبناهرای
فوقالذكر اخذ خواهد شد.
تبصره :اين عوارض غیر از هزينههای حفاری بوده و هزينههای ترمیم حفاریها را بايد دستگاهها و شركتهای حفار مطرابق
تعرفه مربوطه پ رداخت نمايند .ضمناً هزينه های توسعه و تعويض شبكه های آب و فاضالب ،گاز ،برق و مخرابرات در كلیره
امور به عهده شركت مربوطه بوده و شهرداری هیچ گونه تعهدی در تأمین مذكور ندارد.
در این رابطه رأی شماره  1931-1933مصوب  1331/12/12هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه حق االرض کلیه
معابر و عوارض بنای زائد بر پروانه ؛ عوارض معاینه خودروهای درون شهری ؛ عوارض پیمان کاری مبنی بر قانونی بودن
عوارض مذکور صادر و در روزنامه رسمی شماره  )14( 13022منتشر شده است.
تبصره :در صورت تایید رأی وحدت رویه دیوان محترم عدالت اداری بند مذکور اعمال گردد.

ماده93
عوارض دکل های مخابراتی
در قبال نصب هر دكل مخابراتی توسط شركت مخابرات يا بخش خصوصی در هر محل مبلغ  3333333ريرال بره عنروان
عوارض ماهانه تشعشع تعیین میشود كه بايد صاحبان و يا بهره برداران دكلها توسط شركت مخابرات يا بخش خصوصری
(شركتهای خصوصی يا دولتی) به حساب شهرداری واريز نمايند.
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تبصرره :اجاره محل متعلق به شهرداری به منظور نصب دكل و ،...غیر از مبلغ مذكور و مطابق مقررات مربوطه جداگانه اقدام
خواهد شد .در صورت پرداخت مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق آن قانون اجرا خواهد شد.
اجاره دكل مخابراتی در امالک شهرداری در سال 123میلیون ريال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده .

ماده 99
نحوه وصول درآمدهای شهرداری
عوارض و هزينه خدمات مصوب بايد توسط مؤديان به حساب شهرداری واريز و قبض آن را به امور مالی شهرداری تحويرل
دهند تا طبق بودجه مصوب به مصرف برسد.
بنابراين به استناد ماده  37آئین نامه مالی شهرداری استفاده از وجوه حاصله قبل از منظور آنها به حساب قطعری بره هرر
عنوان حتی به صورت علی الحساب و يا برای هزينههای ضروری ممنوع است.

ماده 90
مل ی شدن معافیتهای قبلی عوارض شهرداری
كلیه معافیتهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی كه به استناد قوانین مربوطه و يا خاص از پرداخرت عروارض
معاف بوده اند براساس قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1397ملغری و كلیره دسرتگاههرا
مكلف به پرداخت عوارض از جمله نوسازی يا سطح شهر و عوارض احداث ساختمان و ....هستند.
بنابراين بايد شهرداری مراتب را به صورت كتبیتا  15بهمن به كلیه دستگاههای ذيربط اعالم نمايد.
از قبیل معافیتهای مندرج در دستورالعمل شرماره  68/2/17– 3833/1/3/34و  68/11/33– 24153/1/3و 14543/1/3
–  68/7/15و جمعیت هالل احمر (ماده  23قانون جمعیت )....و شركتهای آب و فاضالب (ماده  13قانون تشكیل شرركت
مذكور )....و امالک و مستغالت ستاد اجرايی فرمان امام و موقوفات عام و سازمان تأمین اجتماعی و درمانی نیروهای مسلح
(ماده  13اساسنامه ).....و تبصره  2ماده  13و ماده  26قانون نوسازی و عمران شهری و...
تبصره  :معافیتهای مندرج در قوانین بودجه سالهای بعدی و همچنین معافیت هايی كه به موجب قوانین الحاقی بر قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1397و يا متأخر به آن وضع میشوند از شمول اين ماده مستثنی میباشند.
ماده 46
سهم آموزش و پرورش
معادل  %0عوارض زیربنا و پذیره تفکیک عرصه و نوسازی یا سطح شهری تعیین و بايستی به حسراب اعرالم شرده آمروزش و
پرورش واريز گردد.
در رابطه با مجتمع هايی كه ساختمان آموزشی مورد نیاز را مطابق قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش استانها پیش
بینی و تأمین نمايند مشمول پرداخت اين عوارض نخواهند بود.
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ماده 43
حق تفكیك قطعاتی كه به محدوده شهر الحاق می گردد همراه با اجرا و تحويل:
زمینهايی كه از سال  1381به محدوده خدماتی شهر الحاق می گردد و نقشه های تفكیكی روی آن قطعات
پیاده می شود شهرداری به ازای هر قطعه  17میلیون ريال بعنوان حق تفكیك اخذ می نمايد.
تبصره :در هر منطقه از اراضی كه به داخل محدوده قانونی الحاق می گردد صاحبان نسخ زراعی برای سه
قطعه مسكونی معاف از پرداخت حق تفكیك می باشد.
ماده 41
در هنگام صدور پروانه های ساختمانی از كدهای ذيل عوارض ارزش افزوده طبق اعالمیه سازمان امور مالیاتی
اخذ می گردد.
كدها
 -1دفع زباله  -2آتش نشانی  -3كارشناسی  -4عوارض  %1معامالتی  -5كاركرد ماشین آالت  – 6پاركینگ
عمومی  -7امالک شهرداری كه در اجاره افراد حقیقی يا حقوقی باشد  -9فروش محصوالت كارخانه
جات شهرداری  -8فروش اموال منقول و اسقاطی  -13درآمد از آگهی های تجاری
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بخش چهارم

بهای (هزينه) خدمات
 ماده  :1هزینه ترمیم حفاریهای معابر شهر ماده  :2هزینه آماده سازی ماده :3بهای خدمات مدیریت پسماندها ماده :9ارزش معامالتی جرائم کمیسیون ماده صدماده  :0تعرفه هزینه صدور پروانه و مجوزهای تاکسیرانی-ماده :1هزینه خدمات آتش نشانی و امور ایمنی
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ماده 1
هزینه ترمیم حفاری های معابر
ماده  133قانون شهرداری :كلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبرل از هرر گونره اقردامی نسربت بره
كارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده  87و 89از قبیل احداث شبكه تلفن و برق وآب و ساير تاسیسات وهمچنین
اتصال راه های عمومی و فرعی و رعايت نقشه جامع شهرسازی را بنمايد اين قبیل اقدام بايد با موافقرت كتبری شرهرداری
انجام گیرد و موسسه اقدام كننده موظف است هر گونه خرابی و زيانی را كه بر اثر اقدام مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر
عمو می وارد آيد در مدت متناسبی كه با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نمروده و بره وضرع اول در آورد واال
شهرداری خرابی و زيان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزينه تمام شده را با ( %13ده درصد) اضافه از طريق اجرای
ثبت اسناد وصول خواهد كرد.
الف :چنانچه دستگاهها و افراد حفار معابر در اجرای ماده  133قانون شهرداری آماده ترمیم حفاریها بر اساس آئرین نامره
هیئت دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزينه مربوطه را بر اساس قیمت روز وصول و بعد مجوز حفاری صادر خواهد
نمود.
ب :چنانچه دستگاهها و افراد حفار معابر آماده ترمیم باشند بايد طی دستوری زمان شروع حفاری و پايان عملیات ترمیم به
آنان ابالغ شود و در صورت قصور به استناد ماده  133قانون ،شهرداری بايد راساً اقدام نمايد.اخذ تعهدات الزم و آزمايشرات
استاندارد زيرسازی و آسفالت برای تحويل الزامیست.
ج :مسئولیت هماهنگی ترافیكی با راهنمايی ورانندگی و ممانعت از ايجاد صدمه به تاسیسات زير زمینی و عابرين و وسايط
نقلیه وحقوق حقه امالک شهروندان با نصب عاليم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغهای چشمك زن و يرا گمراردن
نگهبان به عهده دستگاه حفار و (پیمانكاران دستگاه حفار) است و شهرداری بايد ضمن ذكر آن در موافقت نامه ،در اجررای
صحیح اين موضوع مستمراً نظارت داشته باشد.

رديف

هزینه حفاری به شرز جدول ذیل

1

نوع حفاری

قیمت به ریال

هزينه ترمیم و بازسازی نوار حفاری هر متر مربع آسفالت

2/533/333

 2هزينه ترمیم و بازسازی نوار حفاری هر متر مربع بتن و موزائیك

2/533/333

 3هزينه ترمیم و بازسازی نوار حفاری هر متر مربع خراكی زيرر سرازی
شده

733/333

 4هزينه ترمیم و بازسازی نوار حفاری هر متر مربع خراكی زيرر سرازی
نشده

433/333

تبصره :
واحد عمران موظف است استعالمها را كنترل و متراژ دقیق آنرا براساس متر مربع به واحد درآمد اعالم نمايد.67
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ماده 2
هزینه آماده سازی

ردیف

آماده سازی معابر ايجادی ناشی از تفكیكها و شهرکها وكویها طبق شرايط اعالمی شهرداری به عهرده مرالكین
تحت نظارت مهندسین شهرداری بوده كه بايد در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به قطعات تفكیك شده توسرط
شهرداری انجام شود .شهرداری میتواند با اخذ كلیه هزينههای مربوطه نسبت به آماده سازی معابر اقردام نمايرد .ايرن
موضوع مشمول تفكیكها و احداثیهای غیر مجاز نیز میباشد .و به شرح جدول ذيل می باشد.
عكككرض

مصككككوب

مصكككككوب

مصكككككوب

مصكككككوب

مصكككككوب

مصككككككوب

هزینه عوارض آماده سازی

معبر

سال1343

سال 1345به

سال 1341به

سال 1342به

سال 1343به

سال 1349بكه

سال  1343به ریال

به ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

1

9متری

675353

-

2

1متری

1313325

 2/205/555ریال

3

3متری

1353731

 2/305/555ریال

4

15متری

1975873

 3/055/555ریال

5

12متری

2399592

 9/555/555ریال

6

19متری

2331183

 9/205/555ریال

7

11متری

2476293

 9/055/555ریال

9

13متری

2763832

 9/305/555ریال

8

25متری

3398133

 0/555/555ریال

13

22متری

 0/205/555ریال

11

29متری

3776857

 0/055/555ریال

12

21متری

4979486

 0/305/555ریال

13

23متری

5252723

 1/555/555ریال

14

35متری

5627836

 1/205/555ریال

15

32متری

-

 1/055/555ریال

16

30متری

-

 1/305/555ریال

17

95متری

-

 1/305/555ریال

19

90متری

6313397

 3/555/555ریال

18

05متری

7311239

 3/205/555ریال

23

10متری

9954583

 3/305/555ریال

21

35متری

8354684

 3/305/555ریال

تبصره:
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در ضمن هزينه آماده سازی برای معابر  33متری و باالتر  %75اين مصوبه اعمال می گردد.
درضمن اگر زمینی بر آن در هیچ يك از معابر ذكر شده موجود نباشد و بین دو تا معبر ذكر شده قرار گیرد با معبر كمتر
محاسبه می گردد.
مثال :اگر زمینی در خیابان  35متری قرار بگیرد خیابان  35متری در معبرهای ذكر شده باال موجود نمی باشد لذا با
معبر كمتر يعنی  33متری محاسبه می گردد.
هزينه آماده سازي بافتهاي پرشهري
رديف

عرض معبر

عوارض اخذ شده در سال
 81و قبل از آن (ريال)

مصوب برای سال  82همان
تعرفه سال  81وسالهای
قبل از آن می باشد (ريال)

عوارض مصوب سال
1386با %13افزايش
برای سال 1387

1

 6متری

16،333

16،333

16،333

2

9متری

35،333

35،333

35،333

3

13متری

43،333

43،333

43،333

4

12متری

45،333

45،333

45،333

5

 14متری

53،333

53،333

53،333

6

16متری

63،333

63،333

63،333

7

16متری

69،333

69،333

69،333

9

23متری

75،333

75،333

75،333

8

22متری

93،333

93،333

93،333

13

24متری

83،333

83،333

83،333

11

26متری

86،333

86،333

86،333

12

29متری

134،333

134،333

134،333

13

33متری

115،333

115،333

115،333

14

32متری

123،333

123،333

123،333

15

45متری

155،333

155،333

155،333

ضمنا هزینه آماده سازی در بافت قدیم (پر)  %30قیمت بافت آزاد لحا میگردد .
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ماده 3
بهای خدمات مدیریت پسماندها

دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری
اين دستورالعمل باستناد ماده  9قانون مديريت پسماندها و به منظرور تشرويق تولیدكننردگان بره تولیرد كمترر پسرماند و
افزايش كمی و كیفی تفكیك از مبداء و بازيافت ،كاربردی بودن برای شهرداری ها ،انعطاف پذيری ،افزايش نقش شوراهای
اسالمی ،تشويق شهرداران جهت ارائه خدمات مناسب تر و كاهش هزينه ها ،جهت پسماندهای عادی تهیه گرديده اسرت و
هر شهرداری بايد متناسب با وضعیت شهر خود پیشنهاد و توسط شورای شهر تصويب نمايد.
تبصره :1واژهها و اصطالحات به کار رفته در این دستور العمل تابع تعاریف مندرج در ماده  2قانون مكدیریت پسكماندها
مصوب  1333/2/25و ماده  1آیین نامه اجرایی شماره /23933ت32011ه مورخ  39/0/1مصوب هیئت محتكرم دولكت
می باشد.
تبصره  : 2منابع در آمد مدیریت اجرایی پسماند ؛ عبارت اسكت از بهكای خكدمات وصكولی از تولیكد کننكدگان کلیكه
پسماندهای عادی از جمله واحدها و اماکن مسکونی تجاری خدماتی صنفی تولیدی اداری و غیره یا کشاورزی واقع
در داخل حریم شهرها.

تبصره :3پرداخت كننده ؛ اشخاص حقیقی و يا حقوقی ( تولید كننده پسماند ) تأديه كننده بهرای خردمات بره مرديريت
اجرايی می باشند.
تبصره :9صورتحساب بدهی ؛ قبض صادره توسط مديريت اجرايی پسماند است كره مشخصرات و میرزان بردهی اشرخاص
حقیقی و يا حقوقی تولید كننده پسماندها در آن درج شده و با ذكر شماره حساب بانكی تنظیم و جهت پرداخت به تولیرد
كننده پسماند ارائه می گردد.
تبصره  :0رسید دريافت وجه ؛ قسمتی از برگه صورتحساب بدهی شامل مشخصات پرداخت كننده بوده كه پرس از واريرز
بهای خدمات توسط بانك مورد تايید قرار گرفته و به پرداخت كننده تسلیم می گردد.
عوارض دفع پسماند اماکن خصوصی دولتی تجاری اداری و غیره
ردیف شرز درآمد(ساالنه)
1

عوارض

عوارض سال

عوارض

عوارض مصوب سال 40

عوارض مصوب

عوارض پیشنهادی

سال )41

42

43و 49

و41ده درصدافرایش

(1343ریال)

(1343ریال)

جمع آوری و حمل دفن ذباله های

1 555 555

1،533،333

1،733،333

4333333

9/233/333

جمع آوری و حمل و دفن زباله های

1 155 555

1933،333

2،233،333

4333333

5/333/333

2،333،333

3،333،333

5333333

7/333/333

ادارات دولتی
2

3/333/333
( برای هر اداره )
2/233/333

آزمایشگاهی مطبها
3

جمع آوری حمل و دفن زباله های هتل

1 955 555

ها و مهمانسراها رستورانها تاالرها
4

جمع آوری حمل و دفن زباله های

2 955 555

2،933،333

3،333،333

3/333/333

5333333

6/333/333

سبزی فروشی ها گل فروشیها میوه
فروشی ها
5

هزینه دفع زباله برای هر واحد تجاری

205 555

333،333

333،333

433333

733/333

و مسکونی

71
امضاء و مهر رئیس شورای اسالمی شهرقیدار

عوارض مصوب محلی وبهای خدمات شهرداری قیدار برای سال89
1

هزینه هر واحد تجاری آالینده صوتی

163،333

453،333

433،333

553/333

553333

663/333

در زمان صدور پروانه کس
3

هزینه هر واحد تجاری غیرآالینده

83،333

253،333

233،333

333/333

333333

433/333

صوتی در زمان صدور پروانه کس
3

جمع آوری و حمل و دفن پستماندهای

5،333،333

5،333،333

6،333،333

7/333/333

13333333

12/333/333

__

1،333،333

1،533،333

2/333/333

2533333

3/333/333

__

633،333

غیر عفونی بیمارستانها
4

جمع آوری و حمل و دفن پستماند
درمانگاههای دولتی و خصوصی

15

جمع آوری و حمل و دفن پستماند

1،333،333

1/233/333

2333333

2/433/333

مطبهای مامائی
11

__

جمع آوری و حمل و دفن پستماند

1،933،333

3،333،333

4/333/333

4433333

5/293/333

3333333

3/333/333

دندانپزشکان
12

-

عوارض دفع پسماند داروخانه ها

ماده 9
ارزش معامالتی جرائم کمیسیون ماده صد
 جلسات كمیسیونها كالً بايستی در خارج از وقت اداری و در محل جلسات كمیسیون واقع در دبیرخانه آن تشكیلشود.
 جلسات حتماً با دعوت كتبی قبلی و با حضور كلیه اعضاء تشكیل شود.ارزش معامالتی

رديف

قیمت به ريال

1

ساختمان اسكلت بتنی با هر نوع سقف تا  5طبقه هر متر مربع

333333+p2

2

ساختمان اسكلت بتنی با هر نوع سقف از  5طبقه به باال هر متر مربع

363333+p2

3

ساختمان اسكلت فلزی با هر نوع سقف تا  5طبقه هر متر مربع

333333+p2

4

ساختمان اسكلت فلزی با هر نوع سقف از  5طبقه به باالهر متر مربع

363333+p2

5

ساختمان مختلط با ستونهای فلزی يه بتنی هر متر مربع

333333+p2

6

ساختمان آجری هر متر مربع

242333+p2

7

ساختمان تمام صنعتی هر متر مربع

333333+p2

9

اسكلت آجری يا بلوک سیمانی يا سنگی هر متر مربع

242333+p2

8

اسكلت فلزی با سوله های پیش ساخته با هر نوع سقف هر متر مربع

242333+p2

13

اسكلت با مصالح سنگ آجر يا بلوک سیمانی با هر نوع سقف هر متر مربع

242333+p2

11

گلخانه با هر نوع سقف هر متر مربع

242333+p2

12

احداث ديوار هر متر مربع طول

242333+p2

13

محل آسانسور و ساير

191533+p1

كسر ( حذف پاركینگ ) هر واحد برابر تعرفه واحد درآمد برای سال  1389خواهد بود
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ماده 0
تعرفه هزینه خدمات و هزینه صدور پروانهها و مجوزهای موضوع تبصره  3ماده آئین نامه اجرائی قانون الحاق
یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و حق امتیاز پروانه بهكره بكرداری و
نقل وانتقال برای اشخاص حقیقی و حقوقی
رديف

شرح عوارض مصوب

مصوب 1387

عوارض پیشنهادی سال
 1389به ريال

1

واگذاری امتیاز تاكسی درون شهری

123133333

121,333,333

2

واگذاری امتیاز تاكسی برون شهری

7233333

9333333

3

واگذاری امتیاز مسافر بر شخصی (بیمه )

2333333

3333333

4

واگذاری امتیاز خودرو آژانس (بیمه )

533333

1,333,333

5

واگذاری خودرو وانت

633333

1,333,333

6

نقل و انتقال تاكسی درون شهری

13313333

12555555

7

نقل و انتقال تاكسی برون شهری

 4درصد قیمت روز خودرو

مصوبه

دولت(%%4باتوجه به

قیمت روز خودرو)

9

صدور پروانه تاكسی شهری

971233

833333

8

صدور پروانه تاكسی برون شهری

726333

733333

13

تمديد پروانه تاكسی برون شهری

533333

633333

11

عوارض خدمات ساالنه تاكسی

-

233333

12

نقل و انتقال تاكسی از شهرهای ديگر به قیدار

235733333

ممنوع می باشد

13

نقل و انتقال تاكسی از قیدار به ساير استانها

237633333

23763333

14

هزينه خدمات تبديلی تاكسی فرسوده درون
شهری

2333333

2333333

15

هزينه خدمات تبديلی تاكسی فرسوده برون
شهری

1723333

1723333

16

هزينه كارت پارک به ازای هر نیم ساعت

5333

____________

17

هزينه صدور پروانه وانت بار

723333

753333

19

تمديدكارت وانت بار

593333

633333

18

صدور كارت آژانس

635333

753333

23

تمديد كارت آژانس

593333

633333

21

عوارض خدمات ساالنه وانت و آژانس و ساير

195333

233333
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22

عوارض سواريهای بیابانی و اتوبوسهای بین
شهری

 5درصد مصوبه دولت

 5درصد مصوبه دولت

23

هزينه حق بیمه عضويت برای ناوگان جديد

-

533333

24

برگزاری دوره آموزشی قبل از صدور پروانه تاكسی

-

533333

25

تمديد پروانه تاكسی شهری

593933

633333

26

اجاره غرفه شركت لوان نور میدان بسیج سا النه

14433333

14433333

27

اجاره غرفه شركت لوان نور میدان پژوهش ساالنه

33333333

36333333

29

اجاره غرفه شركت آسوده سفر میدان بسیج ساالنه

14433333

14433333

28

اجاره غرفه شركت نوروزی میدان بسیج ساالنه

19333333

19333333

33

اجاره غرفه آسوده سفر ( میدان پژوهش) ساالنه

33333333

36333333

31

اجاره غرفه شركت آريا سفرمیدان پژوهش ساالنه

33333333

36333333

32

اجاره غرفه شركت نوروزی میدان بسیج ساالنه

33333333

36333333

33

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری کمتر از  3,0تن ( دیزلی )

533333

733333

34

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری بین  3,0تن تا  1تن

733333

1333333

35

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری بیش از  1تن

1333333

1233333

36

هزینه تمدید پروانه فعالیت ناوگان باری کمتر از  3,0تن

533333

733333

37

هزینه تمدیدپروانه فعالیت ناوگان باری بین  3,0تن تا  1تن

733333

1333333

39

هزینه تمدید پروانه فعالیت ناوگان باری بیش از  1تن

1333333

1233333

38

هزینه صدور پروانه فعلیت مسافربری حداکثر  10نفر

533333

733333

43

هزینه صدور پروانه فعلیت مسافربری  11تا  21نفر

733333

1333333

41

هزینه صدور پروانه فعلیت مسافربری بین 23نفر

1333333

1533333

42

هزینه تمدید پروانه فعالیت مسافر بری حد اکثر  10نفر

533333

733333

43

هزینه تمدید پروانه فعالیت مسافر بری بین 11تا  21نفر

733333

1333333

44

هزینه تمدید پروانه فعالیت مسافر بری بین  23نفر

1333333

1533333

*پروانه تاكسیرانی :به استناد ماده  4آئین نامه اجرايی قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور
مربوط به تاکسیرانی و حق امتیاز پروانه بهره برداری و نقل وانتقال برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

*پروانه بهره برداری :به استناد ماده  8آئین نامه اجرايی قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده
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*پروانه شرکت های حمل ونقل درون شهری :به استناد ماده  13آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده
واحده قانون

* نقل و انتقال به استناد ماده 14آئین نامه اجرايی قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون
* اخذ هرگونه وجهی بجزءوجوه مندرج در جدول فوق الذكر ،توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ممنوع می باشد.
* دریافت هر گونه وجه با اخذ مجوز از هیات مدیره شورای سازمان و شورای اسالمی شهر مقدور خواهد بود.
ماده 1

ردیف

هزینه خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری
شرز درآمد

عوارض مكورد عمكل در

عككوارض مصككوب

عكوارض پیشككنهادی بككرای سككال

سال 1341

برای سال 43

43برای به ریال

برابر مصوبه دولت

برابر مصوبه دولت

1

مالیات بر ارزش افزوده

2

عوارض پرل در هنگرام صردور پروانره 553333

برابر مصوبه دولت

783333

635333

سررررررراختمانی(اعم از تجررررررراری
،مسكونی،خدماتی)...،
3

عوارض حمل نخاله هرای سراختمانی  1333333تا 233
اشخاص در هنگام صدور پروانه
متر مربع ساخت

1133333

1333333

4

عوارض حمل نخاله هرای سراختمانی 3333333

3333333

3533333

ادارات در هنگام صدور پروانه
5

جريمه فك پلمپ مغازه ها

553333

6

درخواست برو كف

در ذيل جدول

7

هزينه كاركرد آمبوالنس هر كیلرومتر پای استارت  333333پرررای اسرررتارت
ريال هر كیلومتر رفرت  333333ريررال
رفت وبرگشت
و برگشرررررت  22333هرررر كیلرررومتر
رفت و برگشرت
ريال
 25333ريال

635333

783333

در ذيل جدول

در ذيل جدول

بابت هر ساعت تراخیر
پايه استارت 333333
هر كیلومتر 25333ريال البتره اضررافی تررا  2سرراعت
تاخیر باالی  83دقیقه در رفت رايكان و مرازاد برر آن
و برگشررت جداگانرره محاسرربه بررررای هرررر سررراعت
 133333ريال
گردد

9

هزينه فروش هر قطعه قبر

2533333

2533333

2933333

8

هزينه رزرو هر قطعه قبر

13

نصررب سررنگ برررای هررر قطعرره قبررر توسررط
شهرداری

23333333
651111

22333333

22333333

753333

933333

11

هزينه شستشوی هر نفر متوفی در غسالخانه

12

هزينرره يررك شرربانه روز نگهررداری مترروفی در
سردخانه بهشت زهرا

411111
311111

533333

533333

333333

533333

13

هزينه حمل نخالره برا خراور توسرط خردمات
شهری هر سرويس

451111

533333

733333

14

هزينه حمل نخاله برا كرامیون 6چررخ توسرط
خدمات شهری هر سرويس

511111

733333

1133333
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111111

153333

-

2333333

2233333
2233333

15

فروش مصالح شن و ماسه از قرار هر تن بدون
حمل

16

كاركرد يك ساعت لودر

1111111

17

كاركرديك ساعت گريدر

1211111

2333333

19

كاركرد يك ساعت غلطك

711111

1533333

1233333

18

كاركرد يك ساعت مینی لودر

711111

1533333

1533333

23

حمل يك سرويس خاک باكمپرسی مايلر

611111

1333333

1533333

21

فروش جدول مازاد 15×53×53

133333

113333

123333

22

فروش جدول مازاد خوابیده

73333

75333

93333

23

هزينه كارشناسی هنگام پاسخ به استعالمات
دولتی (تمامی دستگاهها)

333333

333333

353333

24

حمل يك سرويس خاک با كمپرسی  6چرخ

25

فروش هر تن شن نخودی و بادامی

26

فروش هر تن ماسه شسته

27

فروش جدول ذيعات هر عدد

33333

29

فروش هر عدد جدول 53*3*15

123333

28

موجر شهرداری قیدار مستاجر انجمن معتادان
گمنام شهرستان خدابنده

1111111
511111
__________ _______
____

2531111

1233333
233333

___

223333

2531111

2633333

توضیح  : 1در رديف  6تعین عوارض بر و كف برای قطعات تفكیكی با دروبین  2333333ريال و بدون دوربین  1533333ريال .

عوارض حمل نخاله های ساختمانی اشخاص در هنگام صدور پروانه اعم از تجاری و مسكونی و غیره به شرح ذيل :
ردیف

متراژ
از صفر تا  233متر مربع

1

قیمت به ریال
1,233,333

2

از  231تا  433متر مربع

1,653,333

3

از  431تا  633متر مربع

2,233,333

4

از  631به باال

2,533,333

تعرفه عوارض طرز ایمنی واحدهای مسکونی -اداری -آموزشی -تربیتی و خدماتی در سال  1343هنگام اخذ پروانه
ساختمانی

رديف
1
2
3
4

متراژ
از
3
151
251
531

تا
153
253
533
1333

هرمتر مربع
مقطوع
مقطوع
مقطوع
مقطوع

سال 1387
191533
423533
635333
1329533

پیشنهادی 1389
233333
453333
673333
1153333
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تعرفه عوارض طرح ايمنی واحدهای صنعتی – تولیدی – تجاری – انبار و پاركینگ در سال 1389
متراژ

رديف

تا
از
133
3
از  133مترمربع به باال

1
2

هرمتر مربع

در سال 87

در سال 89

مقطوع
مقطوع

1398333
1331333

1153333
1453333

تبصره  ) 1از تعاونی های مسكن كه به صورت مجتمع های مسكونی اقدام به احداث نمايند .معادل  %63ارقام تعیین شده
دريافت خواهد شد.
تبصره  ) 2درصورت درخواست متقاضی برای بازديدهای و استعالمات دستگاههای دولتی (استعالم بانك،گاز،آب )...،به ازای
هر بازديد مبلغ 305/555ريال بابت كارشناسی دريافت میشود.

از سال  31ل ایت  43برای هر واحد

عوارض دفع زباله ادارات و واحدهای مسکونی و تجاری خدماتی به ترتی
سال

مسكونی(ريال)

تجاری(ريال)

اداری(ريال)

خدماتی(ريال)

91

63،333

63،333

633،333

633،333

92

63،333

63،333

633،333

633،333

93

63،333

63،333

633،333

633،333

94

133،333

133،333

633،333

633،333

95

133،333

133،333

633،333

633،333

96

153،333

153،333

633،333

633،333

97

153،333

153،333

633،333

633،333

99

233،333

233،333

933،333

933،333

98

233،333

233،333

1،333،333

1،333،333

83

233،333

233،333

1،233،333

1،233،333

81

253،333

253،333

1،233،333

1،233،333

82

333،333

333،333

1،533،333

1،533،333

83و84

مصوب333،333

مصوب333،333

1،733،333مصوب

1،733،333مصوب
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مصوب برای سال 40

333333

333333

2533333

2333333

40

333333

333333

3333333

3333333

41

333333

333333

3333333

3333333

43

333333

333333

4333333

4333333

43

733333

733333

9233333

9233333

الزم به توضیح است که دفع زباله ادارات بصورت واحدی حساب نمی شود و بصورت یکسان برای تمام ادارات اعمال می گردد.
نحوه وصول و عدم وصول عوارض پروانه هاي ساختماني قبل از سال  ( 11از سال  1714لغايت ) 1711

نحوه وصول عوارض تامین كسری پاركینگ ،مازاد بر تراكم ،تغییر كاربری ،و كسری تفكیك در معابر اصرلی و فرعری شرهر
بشرح ذيل می باشد
 -1ملك تجاری يا مسكونی كه در سنوات قبل از سرال  1381احرداث گرديرده و مالرك نسربت بره دريافرت پروانره
ساختمانی و يا اخذ هر گونه مجوزی از سوی شهرداری اقدام نموده است و هیچگونه تغییراتی در ملك مورد نظرر
اعمال ننموده است مشمول پرداخت هیچكدام از عواض تامین كسری پاركینگ مازاد برر ترراكم تغییرر كراربری و
كسری تفكیك نمی گردد
 -2با توجه به ممیزی امالک كه توسط واحد نوسازی شهرداری انجام گرفته چنانچه مالكین تغییراتری خرارج از بنرد
يك ايجاد نمايند و اين تغییرات قبل از فروردين  1381باشد به شرح ذيرل عوارضرات مرذكور محاسربه و اعمرال
خواهد شد.
 حذف پاركينگ در معابر اصلي شهر براي هر واحد  11ميليون ريال و ساير معابر  3ميليون ريال مازاد بر تراكم در معابر اصلي شهر براي يک متر مربع  411هزار ريال و ساير معابر  011هزارريال تغيير كاربري در معابر اصلي شهربراي هر متر مربع  411هزار ريال و ساير معابر  011هزار ريال كسري تفكيک براي هر متر مربع  71هزار ريال-
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تعرفه عوارض محلي شهرداري قيدار
جمعا
تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات شهرداری قیدار که در جلسه شمارهای
شككهرداری قیككدار جلسككه شككماره
مككورخ
در 33صككفحه بنككا بككه پیشككنهاد شككماره
به تصوی شورای اسالمی شهر قیدار رسید.
مورخ
نام و نام خانوادگی امضای اعضای شورای شهر (تصويب كننده)

 )1آقای محسن بکشلو
 )2آقای علی حسینی
 )3آقای مهدی حسین پور
 )9آقای فرهادموالیی
 )0آقای علی حسین مرادی

رئیس شورای اسالمی شهرقیدار
نای

رئیس شورای اسالمی شهر قیدار

عضو شورا
خزانه دار
عضو شورا

 -مهر شورای شهر

در مورخ ....................................تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات شهرداری ................................کكه در جلسكه
شماره .............................مورخ ................................و جمعا در ........................صفحه به تصوی شورای شهر رسیده
به شماره ..................................مورخ ...............................تأیید میشود که شهرداری باید تا  10بهمن سال جاری نسبت
به انتشارآگهی عمومی اقدام و از اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود.
مهر و امضای فرماندار (تأيید كننده مصوبه تعرفه عوارض)
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