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 مستندات قانونی وضع عوارض :
 قبل از انقالب :  -0

 O 0110قانون شهرداری مصوب  05ماده  1بند  

 O 0106آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  11ماده 

 بعد از انقالب : -1

O   0160قانون تشكیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 15ماده  0بند 

 O 0169قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 01بند الف ماده 

 O  0115قانون شوراها و اصالحیه های بعدی آن مصوب  11ه ماد 06بند  

 O 0110قانون تجمیع عوارض مصوب  5ماده 0تبصره 

  O0111قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  51ماده0بصرهت 

  4331قانون شهرداری مصوب 

 در وظایف انجمن شهر :         -05ماده 

 تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن – 1بند 

  4311آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 

ه و هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابع -11ماده 

 ع و میزان نرخ آنوابسته به آن وصول یا تحصیل می شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نو

 ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعكس می شود. 

 4314قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 
 وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر: -15ماده

 ضی متناسب با امكانات اقتصادیمادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوار -0

 محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.

 4311قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

ود صرفاً با های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجالف ـ در صورتیكه درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تكافوی هزینه -01ماده 

 پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. 

 با اصالحیه های بعدی    4331قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 در وظایف شورای اسالمی شهر : -11ماده 

تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین – 06بند 

 می شود.

( شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه  11/0/96اصالحی  ) - 15ماده 

 شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید. های خدماتی و عمرانی مورد نیاز

وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر  عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است. –تبصره 

 آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید. 

 4334ادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوبقانون اصالح مو
ماه هر سال برای اجرا در سال بعد بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمنوضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می -0تبصره -5ماده 

 تصویب و اعالم عمومی گردد.  
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  4333ون مالیات بر ارزش افزوده مصوب قان

  -51ماده 

شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تكلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر  - 0تبصره

 نمایند.تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعـد، تصویب و اعالم عمومی 

 قانون و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.  – 1تبصره 

 منابع درآمدی شهرداریها :
 : آئین نامه مالی شهرداری  19ماده 

O ( درآمدهای مستمر ) ناشی از عوارض عمومی درآمدهای 

 O درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 

 O  بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی 

 O درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 

  Oکمک های اهدایی دولت و سازمان های دولتی 

 Oاعانات و هدایا و دارائیها 

 Oسایر منابع تأمین اعتبار 

 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض :

 داری :قانون شهر

رفع هرگونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و  -33ماده 

هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا، شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهیانجمن شهر ارجاع می

باشد اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در ه اداره ثبت قابل وصول میبه وسیل

انجمن  هنماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نمایندنقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می

 از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

 ه اخذمالكین اراضی و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروان -411ماده 

 نمایند. 

یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا  های بدون پروانهتواند از عملیات ساختمانی ساختمانشهرداری می

 غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید. 

 ددر موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باش -0تبصره 

هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به ون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونیا بد

ز ا شود. کمیسیون پسانتخاب وزیر کشور و یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می

نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مكلف است موضوع را با حضور وصول پرونده به ذینفع اعالم می

اردی که شهرداری کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مونماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می

کند مكلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می

 مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. 

 نماید. ن بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین میدر صورتی که تصمیم کمیسیو

و هزینه آن را طبق شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده 

 . 0ای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمودمقررات آئین نامه اجر
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م تواند در صورت عددر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسكونی کمیسیون می -1تبصره 

ای های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ( رأی به اخذ جریمهی اصلی یا خیابانهاضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مكانی ) در بر خیابان

صول جریمه وکه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به 

تر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد ( در صورتی که ذینفع اقدام نماید. ) جریمه نباید از حداقل یک دوم کم

ون در این از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسی

 .1ریب اقدام خواهد نمودمورد نسبت به صدور رأی تخ

تواند در در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می -1تبصره 

های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی به انهای اصلی یا خیابصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مكانی )در بر خیابان

ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت اخذ جریمه

رابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر به وصول جریمه اقدام نماید ) جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار ب

أی تخریب باشد ( در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور ر

 .1ب اقدام خواهد نمودرا بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخری

 ندر مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیو -0تبصره 

یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی  تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یامی

ری اعالم رداکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شه

  .عمل خواهد شد 1و  1های نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره

تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصالح آن کمیسیون می -5تبصره 

د، ز بین رفته پارکینگ باشای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای افضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه

باشد ( شهرداری مكلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان متر مربع می 15صادر نماید ) مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

 .0باشدمی

های مصوب رعایت برهای اصالحی را بنمایند. و طرح در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان -6تبصره 

ن مر را به کمیسیودر صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده ا

های ول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی در صالحیت کمیسیونارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعایت اص

 .5ماده صد است

گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مهندسان ناظر ساختمانی مكلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می -1تبصره 

ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی ها و محاسبات فنی مندرج در پروانه و نقشه

 ر تبصره یکنمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به شهرداری اعالم نكند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج د

و صدور رأی جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مكلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری ماده صد قانون شهرداری 

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتكب تخلف شود که منجر به صدور رأی  6و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

سیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محكوم کند. مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه تخریب به و

گردد. شهرداری مكلف است تا صدور رأی محكومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال اشتغال درج و در یكی از جرائد کثیراالنتشار اعالم می

ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید.  6رونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر پ

مورد صدور گواهی انطباق ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نكنند و یا در مأموران شهرداری نیز مكلفند در مورد ساختمان

                                                 
 .11/6/1551اصالحي مصوب  -1
 .11/6/1551اصالحي مصوب  -5
 .11/6/1531اصالحي مصوب  -4
 .11/6/1531اصالحي مصوب  -5
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شود و در صورتی که عمل ارتكابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری ساختمان با پروانه مرتكب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می

 واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. 

تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت گیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میدر مواردی که شهرداری مكلف به جلو

 .6لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید

های ناتمام گواهی عدم خالف تا یان ساختمان و در مورد ساختمانها گواهی پادفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان -1تبصره 

 تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند. 

نجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج ( معامله ا10/00/0155ها )تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری 6هائی که قبل از تصویب قانون در مورد ساختمان

جام ر سند انشده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالك را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن د

 باشد. معامله بالمانع می

جاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایدر مورد ساختمان

 .1باشددهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بالمانع می

ماده صد قانون شهرداری معاف  0صویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تساختمان -9تبصره 

 . 1باشندمی

نسبت به در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز  -01تبصره 

رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت آن رأی اعتراض نماید، مرجع 

 .9اند. رأی این کمیسیون قطعی استداشته

اجراست. و این ارزش معامالتی آئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل  -00تبصره 

 .01سالی یكبار قابل تجدیدنظر خواهد بود

 قانون مالیات بر ارزش افزوده :
 گردد :مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می -01ماده 

 بلیط )به عنوان عوارض(. ( بهاء%5درصـد )(، دریایی و هوایی پنج  ریلی به استثناء حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ) -الف

)داخلی ( عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه   –ب 

 و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تا مدت  به ازاء سپری شدن هر سال )  ( به استثناءخودروهای گازسوز ( این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال )عوارض موضوع بند )ب -تبصره

 .یابدافزایش می  ( عوارض موضوع بند مزبور این ماده%011و حداکثر تا صد درصد )  (%01( به میزان ساالنه ده درصد ) ده سال

( به ازاء هر ماه نسبت به %1( این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد )01عوارض موضوع ماده ) پرداخت مالیات و -و - 06ماده 

 مدت تأخیر خواهد بود.

نون بشرح زیر تعیین ( این قا06نرخ عوارض شهرداریها و دهیاری ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون عالوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ) – 11ماده 

 میگردد 

 (%5/0( این قانون )06کلیه کاالها و خدمات مشمول نرخ ماده ) –الف  

 (%1انواع سیگار و محصوالت دخانی ) –ب 

 (%01انواع بنزین و سوخت هواپیما ) –ج 

 (%5( و نفت کوره )015نفت سفید و نفت گاز ) –د 

                                                 
 .11/6/1551اصالحي مصوب  -6
 .11/6/1551اصالحي مصوب  -1
 .11/6/1551الحاقي مصوب  -1
 .11/6/1551الحاقي مصوب -9

 .11/6/1551الحاقي مصوب  -10
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و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایندطبق تشخیص و اعالم سازمان محیط زیست ) تبصره واحدهای تولیدی محیط زیست که استانداردها 

ن موضوع این قانو تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد( همچنین پاالیشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، عالوه بر مالیات و عوارض متعلق

 به عنوان عوارض آالیندگی می باشد .( از قیمت فروش %0مشمول پرداخت )

 عوارض داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل وخارج از حریم به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میگردد .  -بند )الف(  -19ماده 

 معافیت های مقرر در قوانین مربوط به عوارض : 

 قانون حمایت از احیاء و نوسازي بافت هاي فرسوده  -1

قانون حمایت از احیاء و نوسازی بافت های فرسوده ، ناپایدار و ناکارآمد و سكونتگاه های غیر رسمی و به منظور تشویق مالكان ، سرمایه  1استناد ماده به 

روژه های اجرایی یاد شده گذاران وسازندگان و تسریع در فرآیند احیاء ، بهسازی و نوسازی طرح های مصوب موضوع این قانون ،کلیه اراضی و امالك واقع در پ

مول و تراکم مش و همچنین سایر ابنیه واراضی واقع در سایر نقاط محدوده بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسكونی از حیث عوارض صدور پروانه

قانون مذکور می باشد شهرداریها مكلفند نسبت  آیین نامه اجرایی 06و ماده  0111قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب سال  06ماده 

اس افت آن بر اسبه تقسیط و یا مشارکت در پروژه ها به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به مقطع پایان عملیات ساخت وساز و دری

 بهای روز ، حسب مورد اقدام نمایند .

   41/4/4311صادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقت -2
رای ساز بافراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسكن قانون برنامه ششم توسعه، 11( بند )چ( ماده 1طبق ردیف ) -0

های انشعاب آب، های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینهاخت هزینههای حمایتی از پردپوشش نهادها و سازمانهرکدام از افراد تحت

 ، فقط برای یک بار معافند.متر مربع بنای مفید با مشاعات ( 011)تا  فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسكونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف
های علمیه های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزهها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیتمساجد، مصلی برنامه ششم توسعه، قانون 95ذیل ماده  تبصرهمطابق  - 1

های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه

  باشند.می

تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت های مالیاتی است  91( بند ) الف( ماده 1) طبق ردیف -1

 و از مشمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد. 

مترمربع تجاری در  11مترمربع و  011بنای مفید تا قانون جامع ایثارگران مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسكونی با زیر 6به موجب ماده  - 0

یباشند. شهر محل سكونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یكبار با معرفی بنیاد معاف م

 رگران نخواهد بود.مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسكونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثا

امالکی که به نام  0199و 0191( بودجه کل کشور در سال 9، و بند )د( تبصره )0191و0196( بودجه کل کشور در سال های 9به موجب بند )ه( تبصره ) -5

ی، ورزشی و تربیتی خود در وزارت آموزش وپرورش می باشد پس از تصویب درخواست ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از امالك و فضاهای آموزش

ا قال، احداث بنشورای آموزش و پرورش و کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، از پرداخت عوارض تغییر کاربری، بهره برداری، نقل و انت

 و تخریب بازسازی معاف می باشد.

نسبت به اجرای صحیح سیاست های کلی ترویج و تحكیم فرهنگ ایثار و جهاد و ( کلیه دستگاه های اجرائی موظفند 16به موجب بند )الف( ماده ) -6

 اقدام نمایند.  19/1/0119ساماندهی امور ایثارگران ابالغی 

عوارض ، افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه، آماده سازی زمین، 0191قانون حمایت از معلوالن مصوب سال  09به استناد ماده  -1

 نوسازی معاف می باشند.

 : استفاده از تسهیالت موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسكونی مجاز است. 0تبصره 

 :های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه
 .است ممنوع دولت توسط ها شهرداری عوارض بخشودگی و تخفیف : هرگونه 11بند )ت ( ماده  

 ساز و ساخت عوارض پرداخت از علمیه های حوزه اداری و پژوهشی آموزشی، فضاهای : معافیت 11( ماده 0بند ) 

 .باشند می معاف اصلی فضاهای برای صرفاً ساز و ساخت عوارض های هزینه پرداخت از مساجد ـ0 تبصره
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( اعتبارات هزینه ای خود را به استثنای %0قانون مدیریت خدمات کشوری مكلفند یک درصد )  5کلیه دستگاه های اجرائی مشمول ماده  – 11بند )ج( ماده 

 ( را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطالع رسانی نمایند. 6( )0( )0فصول )

 و اصالحات بعدی آن دائمی می شود .  1/01/0190ون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب قان -01ماده 

 فعالیت های صندوق توسعه حمل و نقل از هر گونه مالیات و عوارض معاف است .  - 01ماده  1تبصره 

 : 4/2/4311مصوب  کشورمالی   رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظامقانون 
( : شهرداریها مكلفند حداکثرتا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تكلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل 59ماده ) 

 پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. 

 ط شهرداری ممنوع است. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توس

( عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد . در پرداخت عوارض به صورت %011پرداخت صددرصد )

 شود  اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مینسیه ) قطعی و یا یكجا( نیز به میزانی که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد . حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و 

( قانون خدمات کشوری تا پایان مهلت قانون، بدون نیاز به  5شهرداریها مكلفند در صورت عدم اجرای با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) 

 خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.    موافقت دستگاه اجرائی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاون با پرداخت عوارض و بهای

 : تعاریف کاربری های شهری4

 تعریف نوع کاربری ردیف

 به اراضی اختصاص یافته جهت سكونت اطالق می شود. مسكونی 0

 آموزش تحقیقات و فناوری 1
دوره تحصیالت رسمی و به اراضی که جهت فعالیت های آموزش عالی و تكمیلی و پژوهشی بعد از 

 عمومی )تحصیالت متوسطه( اختصاص داده می شود گفته می شود.

 آموزشی 1
به اراضی اختصاص یافته برای فعالیت های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارتخانه های آموزش 

 و پرورش و کار و امور اجتماعی گفته می شود.

 اداری و انتظامی 0
جهت استقرار وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات و به اراضی اختصاص یافته 

 نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می شود.

5 
خدماتی )انتفاعی و -تجاری

 غیر انتفاعی(
 ود.شبه اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی گفته می 

 به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزشهای مختلف ازسطوح حرفه ای تا مبتدی گفته می شود. ورزشی 6

 درمانی 1
به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشكی، درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاری های اجتماعی 

 گفته می شود.

 های فرهنگی گفته می شود.به اراضی اختصاص یافته به فعالیت  هنری-فرهنگی 1

 پارك و فضای سبز 9
به اراضی اختصاص یافته جهت پارك )بوستان( که توسط شهرداری احداث و مورد استفاده عموم قرار 

 می گیرد گفته می شود.

 به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع متبرکه گفته می شود. مذهبی 01

 تجهیزات شهری 00
در رضایت شهرداری است  "به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی و شهروندان که عمدتا

 گفته می شود.

 تاسیسات شهری 01
به راضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص می 

 یابد گفته می شود.

 انبارداریحمل و نقل و  01
به اراضی اختصاص یافته جهت شبكه معابر و ساختمان هایی که برای انجام سفرهای شهری، برون 

 شهری و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود.

 به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته می شود. نظامی 00
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 های کشاورزی گفته می شود. به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین باغات و کشاورزی 05

 به اراضی اختصاص یافته به مكان های تاریخی گفته می شود. میراث تاریخی 06

 به سطوح اختصاص یافته به جنگل های طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می شود. طبیعی 01

 شود.به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور می شود گفته می  حریم 01

 به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود. تفریحی و توریستی 09

 صنعتی 11
-/ت60611به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف موضوع مصوبه شماره 

 هیات وزیران و اصالحات بعدی آن گفته می شود. 16/01/0111مورخ  01590

قانون تشكیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای  15و ماده  11ماده  06عوارض محلی : به عوارضی اطالق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند  -1

ه فارغ از تولید با  اصالحات بعدی با شورای اسالمی شهر می باشد. عوارض محلی ، عوارضی است ک 0/1/15اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

توان عوارض گیرد. از انواع عوارض محلی می)اعم از کاال و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود( در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می

 وضع شده برای زمین، ساختمان، ماشین آالت و عوارض کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص را نام برد. 

 به کلیه عوارضی اطالق می شود که مرجع برقراری آن شورای اسالمی شهر نبوده و قانونگذار صالحیت برقراری آن را تعیین نموده است.  عوارض ملی : -1

 و ...011عوارض ناپایدار : مانند عوارض مازاد بر تراکم  مجاز / جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده -0

 صدور پروانه ساختمانی/ کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص و ...درصد بلیط مسافر/ 5درو/ نوسازی یا سطح شهر / خو عوارض پایدار : مانند عوارض ملی/ -5

 : عبارت است مبالغ تعیین شده کارشناسی ) قیمت محلی ( عرصه امالك، که به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده است  pقیمت منطقه ای   -6

1-  K فه های مختلف حسب صالحدید شورای اسالمی شهر متفاوت است.= ضریب عددی است و در تعر 

 عوارض موضوع این تعرفه حسب مورد در محدوده و حریم شهر قابل وصول است.  -1

 : مواردیکه هنگام محاسبه عوارض وبها ی خدمات ، رعایت آنها الزامی است 

ن قیمت محلی بر ملک مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود همچنین در صورتی که : چنانچه ملكی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالتری0

 ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلكه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد.ملكی در میدان یا فلكه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه
 پروانه ساختمانی قبل از صدور فرم دستور نقشه ممنوع است.: اخذ هرگونه مبلغ به صورت علی الحساب بابت صدور 1
مورخ  10، بند )ب( دادنامه شماره  00/19/0196مورخ  191، 19/11/0196مورخ  116، 15/00/0111مورخ  511نظر به اینكه طبق مدلول دادنامه های  :1

ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، وضع عوارض برای بناهای ابقاء  ، جملگی اصداری از15/11/0191مورخ  111، بند)ب( دادنامه شماره  10/10/0191

رج از حدود شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ، عالوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیون های ماده صد توسط مرجع ذیربط ، مغایر با قانون و خا

دادنامه های صدراالشاره ، شهرداری مكلف است عین عوارضی که سایر شهروندان هنگام اخذ  تشخیص نگردیده فلذا با تبعیت از رویه قضایی تصریح شده در

ر خلف و ذینفع ، عالوه بپروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه ، تراکم مازاد بر پایه و مبنای اضافی بر مندرجات پروانه یا بدون پروانه می پردازند را از مت

آیین  11ماده صد که در مقام مجازات از ناحیه کمیسیون و مرجع ذیربط صادر شده را از متخلف با رعایت مفاد اصالحیه ماده  جرایم مندرج در آراء کمیسیون

 دریافت و نسبت به صدور گواهی حسب مورد اقدام نماید.   0111نامه مالی شهرداریها مصوب سال 
عوارض صدور پروانه  % 51مختلف، دارای بنای مجاز با رعایت ضوابط طرح ابالغی ،  معادل : عوارض صدور پروانه تخریب و بازسازی امالك در کاربری های 0

 تعیین می گردد. 
، از قیمت منطقه ای محلی مصوب ، که به شرح ذیل تعیین شده  0199: مامورین تشخیص شهرداری ، مكلفند در محاسبه عوارض و بهای خدمات در سال 5

 استفاده نمایند.

 4111عوارض محلی شهرداری ارجمند  مصوب سال  قیمت منطقه ای
قیمت محلی عرصه امالك بر اساس ارزش مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران ،  9/15/91مورخ  5199/01به استناد نامه شماره 

می باشد  "محاسبه عوارض مالك عمل شهرداری ارجمند " بشرح ذیلمنطقه ای اراضی و امالك به تفكیک کاربری های مسكونی، تجاری و اداری و غیره  

 : بر اساس قیمت کارشناسی و مصوب شورای محترم اسالمی شهر اعمال گردیده و بشرح جدول ذیل می باشد . p.قیمت منطقه ای 



   12 

 

 

 شهرداری ارجمند                              شورای اسالمی شهر ارجمند                                       استانداری تهران 

 

 

 

متر می باشد و به ازای هر متر )یا ضریبی از متر( ، مازاد یا کسری  01عرصه ، مندرج در جداول ذیل مربوط به معابر با عرض  p: ارزش منطقه ای  تبصره

 درصد به ارزش های مزبور اضافه یا کسر می گردد . 1نسبت به مبنای مذکور ، حسب مورد 

متر برای سایر کاربری ها محاسبه  11ر جهت امالك با کاربری مسكونی و معابر باالتر از مت 11درصدی مذکور در ارزش عرصه برای معابر باالی  1تذکر: افزایش 

بر یا بیشتر می باشند ، باالترین ارزش معبر مربوطه مالك عمل خواهد بود ، مشروط به اینكه از معبر  1نمی گردد . در محاسبه ارزش عرصه هایی که دارای 

 مذکور راه عبور داشته باشد .

 ودی شهر ارجمند تا میدان بسیج تا انتهای خیابان امیری فیروزکوهی و ابتدای خیابان شهید احمد اسفندیاری الف: ور

 ب: حسن آباد : ابتدای میدان بسیج و قسمت شرقی خیابان شهید احمد اسفندیاری )مسیل سیل رو(

 ج: بافت قدیم : خیابان شهداء تا امامزاده دوتن و دوازده تن 

 قسمت

 

 منطقه ای هر مترمربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربری )ریال(ارزش 

 اداری تجاری مسكونی

 10611 11111 01111 الف

 10611 11111 06111 ب

 09111 11011 01611 ج

 ارزش منطقه ای ساختمان )اعیان( :

ساس متراژ اعیانی   ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و     ارزش منطقه ای  اعیانی امالك )اعم از مختلط و غیر مختلط( بر ا سازه  ستحدثه ، نوع  م

 با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد .

 

 ردیف

 نوع کاربری اعیانی

 

 قیمت هر مترمربع ساختمان بر مبنای نوع سازه )ارقام به هزار ریال(

 سایر تمام بتون ، اسكلت بتونی و فلزی ، سوله

 110111 516111 تجاری 0

 000111 161111 و اداریمسكونی  1

کارگاهی ، حمل و نقل ، انبار ، پارکینگ عمومی  –صنعتی  1

 –)توقفگاه(، خدماتی ، آموزشی ، فرهنگی، بهداشتی 

 ورزشی ، گردشگری ، هتلداری و .... –درمانی ، تفریحی 

151111 011111 

کشاورزی )دامداری،دامپروری، پرورش طیور و آبزیان ،  0

 و ...( پرورش گل و گیاه

016111 061111 

از  % 11و در مرحله نازك کاری  % 51، در مرحله سفت کاری  % 11، در مرحله اسكلت  % 01تبصره: برای ساختمان های نیمه کاره، در مرحله فنداسیون    

 ارزش منطقه ای اعیانی محاسبه می گردد .

 

 برای ارزش معامالتی اعیانی واحد های تكمیل نشده معادل درصد پیشرفت فیزیكی با قیمت منطقه ای در کاربری مربوطه محاسبه میگردد. 

 ارزش های منطقه ای نزدیكترین محل مشابه محاسبه خواهد گردید .  % 11برای امالکی واقع در حریم شهر، ارزش منطقه ای معادل -
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 441214 -در حد تراکم مسکونی تک واحدی پروانه ساختمانی بر عوارض   - 4   

A=S*P*k   0جدول شماره 

 P K سطح زیر بناي یك واحد مسكونی ردیف

 P 12 متر مربع 61تا  1

 P 16 متر مربع 111تا  2

 P 22 متر مربع 151تا  3

 P 29 متر مربع 211تا  .4

 P 36 متر مربع 311تا  5

 P 49 متر مربع 411تا  6

 P 63 متر مربع 511تا  7

 P 76 متر مربع  511از بیش  2

 441214 - در حد تراکم مسکونی چند واحدی پروانه ساختمانی  برعوارض  -2 

 1جدول شماره 

 K براي هر متر مربع سطح ناخالص كل بنا عوارضمبناي محاسبه  سطح نا خالص بنا ردیف

 S*P*K 15 متر مربع 211تا  .1

 S*P*K 42 متر مربع 411تا  .2

 S*P*K 61 متر مربع 611تا  .3

 S*P*K 69 متر مربع 611بیش از  .4

 منظور از تک واحدی ، بصورت یک واحد برای سكونت یک خانوار ساخته شده باشد .:2تبصره     

صره          و مســاحت راه پله ش شــوتینگ زباله ش خرپشــته در اعم از خالص و ناخالص در نظر گرفته میشــود(ســطح کل بنا) kدر تعیین ضــریب :3تب

 )پارکینگ جزء زیربنا خالص محاسبه نمیگردد( .محاسبه قرار میگیرد .   زیربنا مورد  عوارض

 ارزش گرانترین بر لحاظ خواهد شد ش  عوارضملكی که دارای چند بر باشد در محاسبه  ر  مورد د 0011مصوب سال  منطقه ایارزش  pتبصره :    

: در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر ، سونا و جكوزی ) خارج از اعیانی با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر          0تبصره     

 زیر بنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد . ( عوارضعیانی برای این منظو ر استفاده شود در قابل وصول می باشد . چنانچه قسمتی از ا  k.pمترمربع 

 زیر بنا مورد محاسبه قرار می گیرد .   عوارض: مساحت آالچیق در محوطه بر مبنای  5تبصره    

 441212 - )تک واحدی(  غیر مسکونی  –پروانه ساختمانی در حد تراکم بر عوارض    -  3 
 اران سراسرکشور وزیرمحترم کشورعنوان استاند10051/00/0169-1/0/11مستندبه دستورالعمل شماره     

 واحد تجاری :پذیره یک متر مربع از یک  عوارض        

            h.)-l.)+(h-(lA: S*P*K(1+ تجاری 

             L  :  طول دهنه به متر   

               : L  طول دهنه مجاز به متر 

            H   : طول ارتفاع به متر 

            h  :   طول ارتفاع مجاز به متر 

 

 

  تجاري   K طبقات ردیف

 111 زیر زمین 1

 146 همكف 2

 111 اول 3

 21 دوم 4

 71 سوم به باال 5

 51 نیم طبقه 6
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 441212 -د واحدی( با ارتفاع و دهنه مجاز )چنغیر مسکونی  –پروانه ساختمانی در حد تراکم  بر عوارض - 1       

h.)-l.)+(h-(l+   nA: S*P*K(1+  تجاری 

            01               01 

L    طول دهنه به متر : 

   : L.  طول دهنه مجاز به متر 

h  طول ارتفاع به متر : 

h. ل: طو 

L   ارتفاع مجاز به متر 

n   تعداد واحد تجاری  : 

به قیمت منطقه ای گرانترین برملک مشرف   %11امالکی که درموقعیت دورمیادین واقع گردیده اندبه میزان  عوارضجهت محاسبه  تبصره:            

 به معبرافزوده خواهدشد.

 

 

 

 

 

 

 

  

 یک مغازه داریچنانچه نظر برای هر مغازه یعنی بر هر مغازه در این دستور العمل عبارت است از فاصله دو تیغه . بنابر این :  دهنه مورد  0تبصره

پذیره تعلق  خواهد گرفت  وچنانچه دهنه ها از جهات مختلف  عوارضچند بر باشد مالك محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن 

 هواحد تا کف طبق باشد فقط اضافه بر دهنه مجاز از بزرگترین بر مغازه ،مالك عمل خواهد بود و منظور از ارتفاع عبارت است از فاصله کف

 . بعدی آن هر چند دارای نیم طبقه داخل مغازه باشد

: در محاسبه واحد های تجاری و اداری که بصورت مجتمع  یا پاساز باشد فضای باز قسمت وسط را که در طول ارتفاع ساختمان 1تبصره 

 .ماید مورد محاسبه قرار نمی گیردطبقه قابل رویت می نامتداد داشته وتمام طبقات را از هر 

های تجاری بیشتر از حد مجاز است مالك عمل میانگین عرض دهنه و  : در مجتمع های تجاری که عرض دهنه و ارتفاع واحد0تبصره 

 ارتفاع واحدهای غیر مجاز است .

وآسانسور( می باشد   هراه پل-اداری و رفت و آمد )راهرو -پذیره شامل فضای مفید بنای تجاری عوارضزیر بنای مؤثر در محاسبه  -6تبصره 

 .،تأسیسات ،بارانداز و پارکینگ بر اساس تعرفه انبار محاسبه خواهد گردید  دفتر مجتمع ،نمازخانه،سرویس بهداشتی ". ضمنا

 اداریواحد های عوارض –تعرفه   

 K عوارضماخذ و نحوه محاسبه  عوارضعنوان تعرفه  ردیف

 A :s.p.k 11 پذیره )احداث اعیانی (واحد های اداری به ازاء هر متر مربع عوارض 0

 

مزبور در خصوص واحدهای اداری میباشد که رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب ) هادی ش تفصیلی       عوارضتوضیحات : وصول      

 .عمل قرار می گیرد  ( حسب مورد , مالك

 

 kتجاری طبقات ردیف

 001 زیرزمین 0

 006 همكف 1

 001 اول 1

 11 دوم   0

 11 سوم به باال 5

 51 داخل مغازه(نیم طبقه )بالكن  6
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 واحد هاي صنعتی عوارض –تعرفه 

 K عوارضماخذ و نحوه محاسبه  عوارضعنوان تعرفه  ردیف

 A :s.p.k 11 پذیره واحد های صنعتی  عوارض 0

 توضیحات    

کاربری غیر ری واحد مورد نظر صــنعتی باشــد و یا آنكه در خصــوص واحدهایی که کارب ( واحد های صــنعتی مزبور ) عوارضوصــول  ( :  0بند )   

بابت واحد  های متعلقه عوارضحسب مورد تغییر کاربری یافته باشد عالوه بر    5مرتبط بوده که با طرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده   

 های صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال دارد .  

ــمتی از کاربری ( 1بند )    ــود   : چنانچه در قس ــكونی , تجاری یا اداری احداث ش ــنعتی ( واحد های مس آن مطابق تعرفه های   عوارضمذکور ) ص

 مربوطه وصول خواهد شد .

 محاسبه خواهدشد. عوارضآهن فروشی وکارواش همانندجدول )صنعتی( -گاراژ-:برای فضاهای بازمثل انبارعلوفه 6تبصره

 441212 -هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها برپروانه ساختمانی با کاربری  عوارض  -1   

برای هتل ها و اماکن  پذیره صــدور پروانه  عوارض 1/1/0111قانون توســعه صــنعت ایرانگردی و جهانگردی مصــوب  1: به اســتناد ماده ( 0بند ) 

 گردشگری و مسافرخانه ها برابر بخش صنایع خواهد بود .  

ناشــی از  عوارض,  05/1/0110ی دولت مصــوب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مال 11ماده  0: به اســتناد بند  ( 1بند )   

شد ) ب              شهرداری مربوط پرداخت خواهد  سرمایه گذاران به  سط  شروع بهره برداری تو ساله از  سه تا پنج  ساط    اتغییر کاربری و فروش تراکم با اق

 تقاضای سازمان گردشگری (  

 جاری داخل ساختمان اصلی هتل برابر با این تعرفه خواهد بود .  فضاهای ت عوارض: با توجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگری  ( 1بند )   

 تجاری محاسبه خواهد شد .   عوارضپذیره فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی هتل برابر با  عوارضتبصره :    

صره      ــامل: هتل آپارتمان احداث واحدهای تفریحی  -7تب ــتی واقامتی ش ــافرخانه  –توریس ــازمان ایرانگردی و  مجوزپذیردارای  مهمان –مس س

جهانگردی و همچنین احداث فضاهای باز بازی و تفریحی ،رستوران ، کافی شاپ ،فروشگاه صنایع دستی ،عتیقه فروشی ، آرایشی که درب ورودی          

نای تعرفه فوق محاسـبه    آن در مجموعه های مذکور باز می شـود و راه مسـتقیم به معابر شـهر ندارد در کاربری مربوطه با رعایت تراکم مجاز بر مب   

 .می گردد

 441111 -عوارض صدور مجوز احداث و بهره برداری سالیانه دکل و آنتن   -1   

 K عوارضماخذ و نحوه محاسبه  عوارضعنوان تعرفه  ردیف

تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب ش پست ترانسفورماتور ش پست گاز ش  0

و فاضالب ش دکل های برق و مخابرات پست مخابرات ش تصفیه خانه های آب 

(BTS  و کلیه دکل هایارتباطی ش کیوسک تلفن و غیره به ازای هر متر مربع ) 

A : S*P*K 

 

 

 

000 

 

 441212 - پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی ؛ ورزشی ؛ فرهنگی ؛ هنری ؛ بهداشتی درمانیبر عوارض  -3    
 K عوارضماخذ و نحوه محاسب  عوارضعنوان تعرفه  ردیف

 S*P*K 01 زیرزمین 0

 S*P*K 11 همكف 1

 S*P*K 11 طبقه اول 1

 S*P*K 00 طبقه دوم 0

 S*P*K 51 سوم به باال 5
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 توضیحات 

قانون  11و تبصره ذیل ردیف یک بند ث ماده  11ت ماده بند  و ردیف یک  توسعه ششم برنامه   95برابر با تبصره ذیل ماده  ( :1بند )

احكام دائمی مساجد ش مصلی ها ش اماکن صرفا مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی ش 

 .فقط برای فضای اصلی معاف میباشند ساخت و ساز عوارضپژوهشی و اداری از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب ش برق ش گاز ش فاضالب و 

؛ رادیولوژیست ها ؛ سونوگرافی  مطب پزشکان ؛ روان پزشکان ؛ دندانپزشکان ؛ بینایی سنجیدر حد تراکم پروانه ساختمانی  بر عوارض  -3   

 111212 - داروخانه ها و حرف وابسته

           K عوارضمحاسبه ماخذ و نحوه  عوارضعنوان تعرفه  ردیف

 S*P*K 11 زیرزمین 0

 S*P*K 11 همكف 1

 S*P*K 01 طبقه اول به باال 1

 درصد تعرفه مصوب  S*P*K 91 انباری در زیرزمین یا همكف و دیگر طبقات 0

 411213 -قانون شهرداریها  441در آمد حاصل از اجرای ماده  - 1    

قانون شهرداری که مقرر می دارد نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب  001صدور مجوز احصار در خصوص ماده  عوارض(: 0بند)

یا  ربا وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شه

ش شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار دهد نهایت ظرف دوماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت باشد موازین شهرسازی 

آن که  منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند به منظور تامین نظر و 

از  % 10بایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زی

مالک  یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواٌ به مالک ابالغ میشود در صورتی که مالک ظرف 

ری اعتراض نكرد صورت حساب قطعی تلقی میشود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداروز  05

ارجاع خواهد شد . صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرای کمیسیون رفع  11موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

ا ثبت مكلف است برطبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجرا در حكم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجر 11اختالف مذکور در ماده 

 نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد از شمول این تعرفه مستثنی است . 

فاع ی مكلف است ارت( : ارتفاع مجاز برای احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود ) شهردار1بند )

 دیوار و فنس را به تفكیک در مجوز صادره درج نماید ( 

 441213 -ر کشی برای امالک فاقد مستحدثات  حصار کشی و دیواصدور مجوز  عوارض - 41    

در هنگام صدور پروانه احداث دیوار برای اراضی با کاربری های مختلف شهرداری می بایست از روش ذیل نسبت به محاسبه         

 K*L*H*P متعلقه اقدام نماید . عوارض

 = ضریب امالك با کاربری های مختلفKدر فرمول مذکور : 
L طول دیوار کشی = 

H خاردار = ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح و  فنس و سیم 

صنع     kضریب     سكونی ،تجاری ، ضی با کاربری م شهری و اداری    برای ارا شاغل مزاحم  سایر کاربریهای  00) تی و م ( و برای 

 ( اعمال می شود .9) ( و برای اراضی حریم شهر 9) ضریب ،

 دیوار کشی صرفا به آن قسمت از عرصه که نیاز به احداث دیوار و یا تخریب و بازسازی دارد تعلق می گیرد . عوارض :1تبصره    

شته باشد و یا         عوارضصدور مجوز دیوار کشی و اخذ    :2تبصره      مربوطه صرفا در مواردی که با ضوابط شهرسازی مغایرت ندا

 وده باشند امكان پذیر است .کمیسیون های مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نم
 ماده یك جهاد كشاورزي   صورت می پذیرد  1فنس كشی  در حریم شهر پس از اخذ مجوز از تبصره  عوارض    
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 441213 –در آمد ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ  - 44   
 توضیحات : 

وزارت کشور  10/16/0110مورخ  10/1/0/01101و  11/11/0110مورخ  10/1/1110به استناد بخشنامه شماره ( : 0بند )

 بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری میباشد . 

ح های توسعه شهری یا مجوز مراجع ( : در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند بر اساس ضوابط طر1بند )

 یا کمیته های فنی طرح های هادی ( بدون تامین پارکینگ ش پروانه ساختمانی صادر نماید :  5قانونی ) کمیسیون ماده 

 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .  05ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض  (0

متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته  11ساختمان در فاصله یكصدمتری تقاطع خیابان های به عرض  (1

 باشد . 

مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده ساختمان درمحلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ  (1

 است . 

 قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امكان عبور اتومبیل نباشد .  ساختمان در بر کوچه هایی (0

 ن از نظر فنی مقدور نباشد . لت شیب زیاد ش احداث پارکینگ در آساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به ع (5

 .  اث پارکینگ نموددر صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احد (6

 بر اساس ضوابط شهرسازی تعیین می گردد .  5ر در بند ( : شیب مقر 1بند )

 عوارضارجاع داده میشوند از پرداخت  011( : ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده  0بند )

 یسیون میگردد.این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کم

 241411 - قانون شهرداری 414ماده  1و  3در آمد نقدی حاصل از اجرای تبصره  -42    

: ادارات ثبت اسناد و امالك و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفكیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم   010ماده 

 هش عمل تفكیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبال به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد . نقشه ای کشهرها ش از سوی مالكین 

ر السهم معابر و قد مالک برای تفكیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید ش تسلیم شهرداری مینماید ش باید پس از کسر سطوح

 ایید و کتبا به مالک ابالغ شودشهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین ش از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه ت

 قانون شهرداریها  010ک و دو ماده تبصره یرعایت  تبصره :  

شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفكیک و افراز  ،معابر ، سرانه ،  قانون شهرداریها  010ماده  1: کلیه اراضی حاصل از تبصره   4تبصره 

 .و صدور سند مالكیت ایجاد می شود ش متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد 

 K عوارضماخذ و نحوه محاسبه  عوارضعنوان تعرفه  ردیف

 A :S*P*K 11 تامین پارکینگ برای واحدهای مسكونی به ازای هر متر مربع عوارض 0

 A :S*P*K 000 تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع عوارض 1

 A :S*P*K 005 تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع عوارض 1

 A :S*P*K 51 تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها  به ازای هر متر مربع عوارض 0
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، با مساحت حداقل  ندمادر (می باش )سند  0191قبل از سال  برای اراضی داخل محدوده ویا حریم که دارای سند مالكیت ششدانگ دست اول

قانون شهرداری اقدام  010متر مربع ، عوارض تفكیک تعلق نمی گیرد ولی در صورتی که قصد تفكیک به چند قطعه داشته باشند وفق ماده  511

 . میگردد

وارع ته باشند به شرط اینكه معابرو شقانون شهرداری در صورتیكه مالكین اراضی قصد تفكیک زمین خود با کاربری مسكونی داش 010وفق ماده 

 : حاصل از تفكیک مورد تائید حوزه فنی وشهر سازی باشد به شرح ذیل اقدام میگردد

و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی  %00شهرداری برای تامین فضای عمومی و خدماتی  متر = 0111زمینهای تا  .0

 از %1ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفكیک برای مالک  به این اراضی مطابق با طرح جامع تفضیلی با توجهک و افراز یشهر در اثر تفك

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز . دریافت می نماید قطعات حاصل از تفكیکباقیمانده اراضی و 

  می نماید .  زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام 

 

و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و  %00شهرداری برای تامین فضای عمومی و خدماتیمتر =  0511متر تا  0111زمینهای از  .1

در اثر تفكیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفضیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفكیک برای  معابر عمومی شهر

دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس  قطعات حاصل از تفكیکباقیمانده اراضی و  از %1مالک 

 شناس رسمی دادگستری اقدام  می نماید . قیمت روز زمین طبق نظر کار

 

و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر  %06شهرداری برای تامین فضای عمومی و خدماتیمتر =  1511تا  0511زمینهای از  .1

ده از عمل تفكیک برای مالک عمومی شهر در اثر تفكیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفضیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد ش

دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت  قطعات حاصل از تفكیکباقیمانده اراضی و  از 1%

  روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام  می نماید . 

 

و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر  %09ن فضای عمومی و خدماتیشهرداری برای تامیمتر =  1511تا  1511زمینهای از  .0

عمومی شهر در اثر تفكیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفضیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفكیک برای مالک 

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت  دریافت می نماید. قطعات حاصل از تفكیکباقیمانده اراضی و  از 1%

  روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام  می نماید . 

 

و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی  %11شهرداری برای تامین فضای عمومی و خدماتیبه باال =  1511زمینهای از  .5

 از %1تفكیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفضیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفكیک برای مالک  شهر در اثر

دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز  قطعات حاصل از تفكیکباقیمانده اراضی و 

  می دادگستری اقدام  می نماید . زمین طبق نظر کارشناس رس

 . گردد اقدام 5 ماده کارگروه از مجوز اخذ جهت میبایست دارند، تفكیک قصد مترکه 1511 باالی زمینهای  5تبصره یک : برای بند 

 می باشد مالک موظف است شوارع را تأمین نماید . %1و معابر آنها بیشتر از تبصره دو : زمین هایی که شوراع 

   441211 –قانون شهرداری  414ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده  بر ارزش افزوده  عوارض- 43
 K عوارضماخذ و نحوه محاسبه  عوارضتعرفه  عنوان ردیف

 S*P*K 19 تفكیک عرصه با کاربری مسكونی به ازاء هر متر مربع  عوارض 0

 S*P*K 00 به ازاء هر متر مربع ، اداری ، خدماتی تفكیک عرصه با کاربری تجاری عوارض 1

 S*P*K 15 به ازاء هر متر مربع و کارگاهی تفكیک عرصه با کاربری صنعتی عوارض 1

 S*P*K 00 به ازاء هر متر مربع و انتظامی تفكیک عرصه با کاربری اداری عوارض 6

 S*P*K 15 افراز عرصه  عوارض 1
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 S*P*K 11 تفكیک عرصه با کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری  عوارض 1

 S*P*K 11 تفكیک عرصه با کاربری تفریحی و توریستی عوارض 9

 S*P*K 15 تفكیک عرصه با کاربری حمل و نقل و انبارداری عوارض 01

 S*P*K 11 تفكیک عرصه با کاربری فرهنگی و هنری  عوارض 00

 S*P*K 10 تفكیک عرصه با کاربری مذهبی  عوارض 01

یا جهت دریافت سند از طرق بنیاد مسكن قانون ثبت اسناد و امالك کشور ش سند دریافت و  001و  001کلیه امالکی که به استناد مواد ( : 0بند )

 میباشند .  تفكیک عوارضرداخت تفكیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پ عوارضو اداره ثبت اسناد کشور ، 

عالوه  011تفكیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده  عوارض( : 1بند )

 مربوط هم قابل وصول می باشد .  عوارضبرجرائم 

متر مربع را تفكیک نموده  511زمین های باالی  11/0/0191قانون شهرداری مصوب  010( : اشخاصی که با توجه به قانون اصالح ماده 1بند )

 تفكیک نخواهند بود .  عوارضاند ش مشمول پرداخت 

 متر مربع خواهد بود .  511کمتر از و  511ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند یک فقط مشمول زمین های  عوارض( :  0بند )

 تفكیك اعیانیحاصل از ارزش افزوده عوارض 

 K عوارضماخذ و نحوه محاسبه  عوارضتعرفه  عنوان ردیف

 S*P*K 0 با کاربری مسكونی به ازاء هر متر مربع اعیانی تفكیک  عوارض 0

 S*P*K 1 با کاربری تجاری به ازاء هر متر مربعاعیانی تفكیک  عوارض 1

 S*P*K 1 با کاربری صنعتی به ازاء هر متر مربع اعیانیتفكیک  عوارض 1

 S*P*K 0 به ازاء هر متر مربع و انتظامی با کاربری اداری اعیانیتفكیک  عوارض 0

 S*P*K 0 زیر نصاب تفكیكی مصوب  ب تفكیک برای اعیانیکسری حد نصا 5

 S*P*K 1 سایر کاربری ها  6

P :  0011ارزش منطقه ای سال   - K : ضریب عوارض  - S  : مساحت 

 نمیباشد . عوارضارزش افزوده این تعرفه به بنای مفید تعلق گرفته و مشترکات مشمول این  عوارض( : 1تبصره )   

ص     درزمان دریافت پایانكار درصــورت درخواســت متقاضــی برای تفكیک اعیانی و یا در هر زمان دیگر که مالک تقاضــای   عوارضاین  ( :2ه )رتب

 تفكیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشند قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفكیک وصول آن غیر قانونی است .

 باغات داخل محدوده شهري:

شهردا  صوبات طرحها باغاتی که  صوب دارای        میتواند ری عالوه برم سبزعمومی نگهداری کند.)اعم ازاینكه درطرح م ضای  صورت ف تملک نموده وبه 

 به فضای سبزعمومی تبدیل شوند. ( نباشند یا کاربری باشند

وساختمان   ضوابط تفكیک  با نیمسكو -قابل تبدیل به منطقه باغ باغاتی که فاقدکاربری مصوب خدمات وفضای سبزعمومی باشند     مسكونی: –باغ 

 سازی ویژه هستند:

سیم  و حداقل تفكیک افراز ساختمانی  مترمربع با 1111تق شغال   حداکثر و % 11تراکم  ستفاده از   در  %01سطح ا تراکم  صورتی که مالک مایل به ا

 : هستند به شرح زیر بیشترطبقات  تراکم و با مقابل افزایش مساحت قطعات تفكیكی اجازه احداث ساختمان در باشد بیشتر

 سطح اشغال سطح زمین. حداکثر با  %01مربع اجازه استفاده ازتراکم ساختمانی متر 5111 تا 1111 درقطعات

 سطح زمین. %11سطح اشغال حداکثر با %55مترمربع به باال اجازه استفاده از تراکم ساختمانی   5111قطعات تفكیكی  در

P :  0011دو برابر قیمت منطقه ای مصوب سال 

  عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل یک واحد به چند واحد  -41     
   جات پروانه ساختمانی صادره بر اساس مساحت اضافی و مساحت تبدیلی پس از کسر    ردر صورت تبدیل واحد و اضافه نمودن واحد نسبت به مند      

 واحد سابقه )بزرگتر ( بر مبنای فرمول زیر اقدام خواهد شد .   
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S*P*K : A               - K       ضریب کاربری :P    0011: ارزش منطقه ای اعیانی مصوب سال S  مساحت : 

 K عنوان تعرفه ردیف 

 6 کاربری مسكونی 0

 9 اداری –کاربری تجاری  1

 0 سایر کاربری ها 1

 441211 - ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری عوارض  - 41   
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كاربري 

هاي این 

ستون به 

كاربریهاي 

 همین

 ردیف

م 
ری

ح
 

ی 
یع

طب
ع 

ناب
م

ز  
سب

ي 
ضا

و ف
ک 

ار
پ

 

ت
قا

قی
تح

 و 
ش

وز
آم

 

ت
زا

هی
تج

 و 
ت

سا
سی

 تا

ل 
 نق

ل و
حم

 

ی 
ست

ری
تو

 و 
ی

یح
فر

ت
 

ي 
دار

دام
 

ی 
زش

مو
آ

 

ی 
مان

در
 

ی 
ام

تظ
ي ان

رو
نی

 

ی 
عت

صن
 

ي 
دار

ا
ی  

ون
سك

م
 

ی 
اه

رگ
كا

ي 
ار

تج
 

ي 
ار

تج
 

 212 172 165 161 149 149 126 126 34 126 21 21 21 معاف  معاف ******* حریم 

بع منا

 264 195 190 184 172 172 149 149 57 149 113 113 113 معاف  ****** ******* طبیعی 

ک و پار

 21 69 57 52 57 69 46 34 46 57 46 46 46 **** ****** ***** فضاي سبز 

زش و آمو

 69 57 46 41 51 57 34 23 34 46 34 34 *** معاف  *** **** تحقیقات 

یسات تاس

و 

 34 معاف  ****** **** تجهیزات 
******
** 34 46 34 23 34 34 51 41 46 57 69 

حمل و 

 69 57 46 41 51 57 34 23 34 46 **** 34 34 معاف  ****** ***** نقل 

تفریحی و 

 35 69 57 52 64 69 46 34 46 **** 46 46 46 معاف  ****** **** توریستی 

 69 57 46 39 50 57 34 23 **** 46 34 34 34 معاف  ***** **** دامداري 

 69 69 57 46 46 46 34 *** 34 57 46 46 46 معاف  ***** ******* زشی آمو

 69 69 57 46 46 46 *** 34 34 57 46 46 46 معاف  ***** ***** انی درم

وي نیر

 80 69 69 46 69 *** 23 34 34 80 34 34 34 معاف  ***** ***** انتظامی 

 57 57 46 46 **** 34 23 34 34 34 34 34 34 معاف  **** **** تی صنع

 46 34 23 34 69 69 34 34 34 معاف  ***** ******* اداري 
*****
* 57 69 69 

 69 69 **** 23 23 23 معاف معاف 34 34 23 11.5 11.5 معاف  **** ****** مسكونی 

ري تجا

 57 **** 57 34 34 34 معاف معاف 11.5 57 11.5 11.5 11.5 معاف  ***** ****** كارگاهی 

 *** 23 46 34 11.5 معاف معاف معاف 34 معاف معاف معاف معاف معاف  ***** ******* ري تجا

 
S*p*k ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی 

P  0011: ارزش منطقه ای مصوب سال   

 توضیحات :    

مطابق عناوین قید شــده در تعرفه تغییر  5( : امالکی که بر اســاس طرح های مصــوب شــهری یا با درخواســت مالک در کمیســیون ماده 0بند )   

 اخذ خواهد شد .   عوارضکاربری یابد این 
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سیون ماده   1بند )    ضا از کمی ساس آخرین       5( : هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بع صورتی که مالكیت بر ا صادر می گردد ش در  صوبه ابقاء یا تثبیت  م

 تغییر کاربری نمی گردد .  عوارضپروانه تغییر نكرده باشد مشمول پرداخت 

 441211 -توسعه شهری با درخواست مالک جهت تغییر کاربریعوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و  -41      

تغییر کاربری مسكونی به کاربریهای  مجاز با رعایت ضوابط و مقررات هر  کاربری برابر با طرح تفضیلی شهر  % 01ارزش افزوده حاصل از حداکثر   

  ارجمند اقدام می گردد .

 

 عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری  
P  0011: ارزش منطقه ای اعیانی مصوب سال  

ماخذ و نحوه محاسبه  عوارضعنوان تعرفه  ردیف

 عوارض
K 

 S*P*K 1 تغییر کاربری اعیانی غیر مسكونی به مسكونی   0

 S*P*K 0 تغییر کاربری اعیانی غیر تجاری به تجاری  1

 S*P*K 1 تغییر کاربری اعیانی غیر اداری و خدماتی  به اداری و خدماتی   1

   

 بهره برداری در کاربری غیر مرتبط عوارض - 43    
 K عوارضماخذ و نحوه محاسبه  عوارضعنوان تعرفه  ردیف

 S*P*K 1115 بهره برداری در کاربری غیر مرتبط عوارض 1

 441211 -قانون نوسازی  21ماده  2عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره  -43     
ه ماندن  کمالكین مكلف به اتمام به موقع ســاختمان به منظور جلوگیری از متروقانون نوســازی و عمران شــهری ،  19ماده  1به اســتناد تبصــره    

انچه نساختمان و پیشگیری از ایجاد مشكالت ترافیكی و اجتماعی و مبلمان شهری و ... حداکثر تا انتهای مهلت مندرج در پروانه ساختمانی بوده چ

 ر مهلت مقرر ساختمان احداث و یا تكمیل نشود با رعایت موارد زیر پروانه ساخت تمدید خواهد گردید .د

صره        ساختمانی در داخل مهلت مقرر در پروانه  : 1تب شند       ،چنانچه مالكین برای تمدید پروانه  شته با ست تمدید پروانه دا بدون پرداخت درخوا

 .ساختمانی می نماید در غیر این صورت برابر با جدول ذیل محاسبه میگردد تمدید پروانهوجهی شهرداری اقدام به 

تمدید پروانه بناهایی که در مهلت مقرر عملیات آنها شروع لكن به صورت نیمه تمام می باشند و یا در صورت تقاضای تمدید خارج      :  2تبصره       

قانون نوسازی عالوه بر عوارض مقرر در قانون مذکور بابت   19ماده  1از مهلت مقرر در پروانه و یا گذشت اعبار صدور پروانه اولیه ، به استناد تبصره 

 عوارض زیر بنا و پذیره زمان صدور محاسبه خواهد شد . %xویل عملیات ساختمانی به ازای هر بار تمدید تط

 (kتمدید  بار دوم ) (kتمدید بار اول ) ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف
 % k 15 % 15عوارض پروانه دریافتی * فنداسیون 1

 % k 11 % 11عوارض پروانه دریافتی * اسكلت 1

 % k 01 % 11عوارض پروانه دریافتی * سفت کاری 1

 % k 05 % 15عوارض پروانه دریافتی * نازك کاری 0

 K ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 S*P*K 1 تغییر کاربری اعیانی غیر مسكونی به مسكونی   0

 S*P*K 1 تغییر کاربری اعیانی غیر تجاری به تجاری  1

 S*P*K 5 تغییر کاربری اعیانی غیر اداری و خدماتی  به اداری و خدماتی   1
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مودیانی که پس از مهلت مقرر در پروانه ساختمانی جهت تمدید پروانه مراجعه می نمایند در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی     :  3تبصره       

سبه روز با        ظرف مدت مقرر در پروانه  ساس محا ضل عوارض متعلقه بر ا صدور یا تجدید پروانه مكلف به پرداخت ما به التفاوت عوارض )تفا از تاریخ 

 عوارض پرداخت شده قبلی( خواهند بود .

ــاختمانی بوده، و پرو  : 4تبصررره     ــت تمدید نموده و دارای تخلف سـ ــاختمان هایی که مالک قبل از اتمام مهلت پروانه، درخواسـ نده آنها به سـ

نمی باشــد مدت زمانی که پرونده در کمیســیون مطرح می باشــد به مدت پروانه ارجاع گردیده و پروانه آنها نیز قابل تمدید  011کمیســیون ماده 

 اضافه گردد .

متعلقه بر اساس محاسبه روز با    :  درصورت تغییر نقشه ساختمانی و نهایتًا  اصالح پروانه ساخت مابه التفاوت عوارض )تفاضل عوارض         5تبصره       

 عوارض پرداخت شده قبلی ( فرمول خواهد شد و همچنین حق بازدید و  کارشناسی  با ضریب دو محاسبه خواهد شد.

 *مدت اعتبار پروانه برابر با ضوابط طرح مصوب شهري می باشد *

 

 تجدید بنا یا تخریب و بازسازي :

سازی جهت بناهای قدیمی و بناهای قدیمی قبل از تاسیس شهرداری که براساس نقشه  عوارض صدور پروانه ساختمانی تخریب و باز

 61های طرح امكو و ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستری محرز و اثبات خواهد شد به اندازه بنای قبل از تاسیس شهرداری بصورت 

اب که میزان بنای موجود در آنها قید گردیده به اندازه  ضوابط رایگان و بناهای فاقد خالف دارای پایانكار ش عدم خالف و یا مفاصاحس %

رایگان محاسبه میگردد و ساختمان هایی که در بافت فرسوده شهر قرار %61عوارض زیربنا ش بجزء عوارض سطح شهر و زباله بصورت 

 افزایش تخفیف محاسبه می گردد . %11دارند برابر با گزارش واحد شهرسازی با 

شو  (0 شهرداری اجازه داده       به منظور ت شد به  صاب با سوده یا زمین هایی که کمتر از حد ن یق مالكین جهت تجمیع پالکهای همجواردر بافت فر

 میشود در صورت تجمیع برابر با جدول ذیل به اندازه مجموع بنای فرسوده تخفیف لحاظ گردد .

 

 

 

 

 

 441211 -بالکن و پیش آمدگی  عوارض - 41    

 K عوارضماخذ و نحوه  محاسبه  عوارضعنوان تعرفه  ردیف

 S*P*K 01 در واحد های تجاری 0

 S*P*K 9 در واحد های اداری و صنعتی 1

 S*P*K 1 در واحد های مسكونی 1

در واحد های فرهنگی ش هنری ش ورزشی ش آموزشی  0

 بهداشتی درمانی , پزشكی و .... ش

S*P*K 5 

 توضیحات : 

 وزیر محترم کشور به شرح ذیل الزم الرعایه است :  1/01/0111مورخ  10/1/0/15191( : کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه 0بند )

صورتی که پیش آمدگی  – 0 سكونی ش تجاری ش اداری ش         در ستفاده واحدهای م سته و زیربنای مفید مورد ا صورت روب در معبر عمومی ش به 

مربوطه وصول خواهد شد  . از هر متر مربع پیش امدگی برابر این    عوارضصنعتی قرار گیرد ش عالوه بر اینكه جزو زیربنای مفید محسوب و   

 وز ننماید از متقاضیان وصول خواهد شد  تعرفه مشروط بر اینكه از قیمت روز زمین تجا

 درصد  تعداد قطعات تجمیع شده عوارض متعلقه 

 %65 دو قطعه 

 %15 به باال سه قطعه
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صورت             – 1 صرفا ب ستفاده قرار گیرد ) صورت بنای غیر مفید مورد ا شد ولی ب سته و دارای دیوارهای جانبی با صورت روب اگر پیش آمدگی ب

ــوب و  ــد ش از هر متر مربع پیش آمدگی   عوارضبالكن ( عالوه بر اینكه جزو زیربنای ناخالص محس ــول خواهد ش بند یک  % 51مربوطه وص

 وصول خواهد شد . 

 بند یک وصول خواهد شد % 51چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد )تراس ( فقط معادل  – 1

 ل مقررات این تعرفه نخواهد بودفاده قرار گیرد مشمو( : چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفا بصورت سایه بان مورد است1بند )

 عوارض( : چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد وصول         1بند )

 پیش آمدگی بصورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .  

صــدر  عوارض 1/0پیش آمدگی بناهای غیر مفید مثل بارانگیر و نماســازی دکورهای برجســته در کاربری فوق  عوارضســبه برای محا – 0

 محاسبه و وصول میگردد .   الذکر 

 

 

 

 اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی عوارض - 21     
 K عوارضماخذ و نحوه محاسبه  موارد مشمول  ردیف

اختالف ارتفاع  *سطح بنا  p*k *÷)ارتفاع مجاز  مسكونی  0

 احداثی با ارتفاع مجاز(

5 

ــطح بنا p*k ÷)ارتفاع مجاز  تجاری 1 اختالف ارتفاع  *س

 احداثی با ارتفاع مجاز(

1 

ــطح بنا p*k ÷)ارتفاع مجاز  اداری و صنعتی  1 اختالف ارتفاع  *س

 احداثی با ارتفاع مجاز(

6 

فرهنگی ش هنریش ورزشـی ش آموزشـی ش     0

 بهداشتی درمانی ش پزشكی و سایر  

ــطح بنا p*k ÷)ارتفاع مجاز  اختالف ارتفاع  *س

 احداثی با ارتفاع مجاز(

5 

 توضیحات: 

صول  0بند ) صد             عوارض( : و سیون ماده  سط کمی صورت ابقاء بنا تو صرفا در  ساختمانی ش  ضوع این تعرفه در موارد مغایر با مفاد پروانه  مو

 مجاز می باشد .  

 ( : منظور از سطح بنا ش سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد . 1بند )

 441112 -عوارض سطح شهر  -24     

 ( قیمت منطقه ای زمین و ساختمان تعلق می گیرد .Kمحدوده قانونی شهر عوارض سالیانه معادل )به کلیه اراضی و امالك و بناهای    

 *n*s*p% 5/0*مساحت عرصه*قیمت منطقه ای                                          % 5/0( تعداد سال *0

 *n*s*p% 5/0(تعداد سال *مساحت اعیان *ارزش ساختمانی               1

 : در مجتمع مسكونی و تجاری و اداری برای تعیین عرصه واحد مورد نظر مساحت کل عرصه تقسیم بر تعداد واحدهای آن میشود. 0رهتبص   

 441211و  441213 -عوارض بر صدور پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه )مسکونی و غیر مسکونی( - 22     
و طرح جامع و همچنین در صورتی   باکاربریهای مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه  طرح هادی  برای محاسبه عوارض  مازاد برتراکم مجاز     

ضوع            سیون مو صویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمی شنهاد برای ت شند هنگام پی شته با شهر نیاز به افزایش تراکم دا  5اده م که امالك واقع در حوزه 

 عماری از فرمول زیر استفاده می شود :قانون شورای عالی شهرسازی و م

: میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات        0بند    

 موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری بشرح ذیل می باشد .
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 بط طرح تفضیلی شامل محاسبه عوارض فوق  نمی گردد .  : مساحت پارکینگ  با رعایت ضوا 1بند    

 . تراکم پایه حداقل تراکمی است که ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است 

 . مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح : تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر ضوابط پایه در شهر می باشد 

S*p*k 

Kی باشد .=ضریب امالك با کاربری های مختلف م 

P 0011= قیمت منطقه ای مصوب سال  

S  مساحت مربوط به افزایش تراکم = 

 11 واحد صنعتی و کارگاهی   11 واحد مسكونی با تراکم کم  

 06 واحد اداری  06 واحد مسكونی با تراکم متوسط 

 19 سایر    66 واحد مسكونی با تراکم زیاد 

 * * 011 واحد تجاری مازاد تراکم  

 متر مربع  تراکم کم   011واحد های مسكونی تا یک طبقه روی پیلوت  حداکثر 

 مترمربع تراکم متوسط  151واحد های مسكونی تا دو طبقه روی پیلوت  -0

 متر مربع تراکم زیاد   151واحدهای مسكونی باالی دو طبقه باالی پیلوت یا بیش از  -1

 خواهد بود  11معادل  kدر بناهای مسكونی چنانچه افزایش تراکم ساختمانی ،افزایش واحد های مسكونی را در پی داشته باشد ضریب  :1تبصره    

صره      صوص به               : 2تب شده در این خ ضمین اخذ  صالح ،مبالغ دریافتی یا ت سط مراجع ذی شنهاد مذکور تو صویب پی صورت عدم ت ست در  بدیهی ا

 ردد .مودی بایستی مسترد گ

 111216 -عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي عمرانی و توسعه شهري  -     

  چنانچه به علت پیشروی همسایه مجاور و یا هر دلیل دیگر درخواست پیشروی بیشتر از درصد مجاز در طرحهای هادی یا تفضیلی را داشته باشد،         

 در صورت موافقت شهرداری با درخواست مودی ضریب سه  برابر عوارض زیر بنا یا پذیره بر اساس کاربری مربوطه محاسبه شود.   

 441211 -بر پروانه ساختمانی  انواع مخازن )زیرزمینی،زمینی،هوایی ، استخر)واقع در حریم و غیره( عوارض  - 23     

 s*p*kعوارض مخازن =

S )مساحت )مترمكعب : 

P  0011: قیمت منطقه ای مصوب سال 

 1برابر   kالف:  برای مخازنی که در امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد ارزش 

   1برابر با   kبـ : برای مخازنی که در امور شیالت مورد استفاده قرار می گیرد ارزش 

   5برابر با   kج : برای مخازنی که در کاربری مسكونی مورد استفاده قرار می گیرد ارزش 

 وارض ساخت استخرهاي خصوصی: )واقع در محدوده خدماتی(ع      

درمنازل ومجتمع های مســكونی درهنگام پروانه ســاختمان وپایان کاروهمچنین بازدیدهای دوره ای اخذعوارض اســتخرهای اختصــاصــی      

 ساالنه برای یكبار اقدام می شود.

 جدول محاسبه عوارض استخرهای اختصاصی درمنازل ومجتمع های مسكونی

 عوارض هرمترمكعب حجم استخر مشخصات استخرها ردیف

0 

 

 مسكونیروبازدرفاصله مناسب ازبنای 

 روبازدرفاصله مناسب ازبنای مسكونی

          مترمكعب11تا

 مكعب متر11زبیش  ا

 ریال111/111/1   

 ریال111/111/0

1 

 

 درفضای بسته بارعایت کلیه مقررات ایمنی ساختمان مسكونی

 درفضای بسته بارعایت کلیه مقررات ایمنی ساختمان مسكونی
 مترمكعب11تا

 مترمكعب11بیش از

 ریال111/111/0

 ریال111/111/1
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ستخرهای موجوداختصاصی منازل مسكونی سطح شهرمی بایست برای یكباروحداکثرتاپایان سال نسبت به پرداخت عوارض فوق            تبصره:      کلیه ا

 )سی درصد(سال قبل افزایش می یابد%11)نقدواقساط(اقدام نماینددرغیراینصورت عوارض  مذکورساالنه معادل 

  441241 -عوارض و درآمد های وصولی در حریم شهر ها  -21    

درمحاســبه عوارض صــدور پروانه ســاختمانی برای  بناهای ســرباغی وکارگری درحریم شــهرپس ازاســتعالم ازجهادکشــاورزی شــهرســتان ، رأی    

 و ادارات ذیربط به شرح ذیل محاسبه وصول میگردد. 5کمیسیون تبصره 

 p K سطح زیر بنا  )مترمربع(

 51 11111 مترمربع 11تا 

 61 11111 مترمربع 51تا 

 11 11111 مترمربع 11تا 

 11 11111 متر مربع 001تا 

 91 11111 متر مربع 001تا 

 011 11111 مترمربع 001بیش از 

 توضیحات :     

ــی ، دریافت نمی          ــازی و زباله با توجه به خارج از محدوده قرار گرفتن این اراضـ می گردد و هیچگونه خدماتی نیز به آنها ارائه نعوارض آماده سـ

 گردد

   441213 -قطع اشجار عــوارض  -21    

 عوارض مربوط به قطع اشجار) در صورت شرایط الزام آور ( با اخذ مجوز :   

ــط                ــی از قطع درختانی که در معابر ،خیابان ها ،میادین و باغهای عمومی توسـ ــارات وارده ناشـ مالكین امالك مجاور و امالك برای جبران خسـ

 خصوصی بنا به ضرورت و نیاز با هماهنگی و مجوز شهرداری قطع می شود عوارض به شرح ذیل پیش بینی و وصول می گردد:

در نظر گرفته  0159ریال با رعایت الیحه حفظ و گسترش باغات مصوب  111/0111سانتی متر هر اصله بصورت پایه     51درخت با محیط بن تا    

 شود .

  ریال وصول می شود 51111سانتی متر  51ریال به ازاء هر سانتی متر مازاد بر  111/0111سانتی متر عالوه بر  051تا  51درخت با محیط بن    

 ی شود .ریال وصول م 61111سانتی متر عالوه بر پایه به ازای هر سانتی متر محیط مازاد بر بند یک به مبلغ  111تا  051درخت با محیط بن    

 ریال وصول می شود . 011111سانتی متر عالوه بر پایه به ازای هر سانتی متر محیط مازاد بر بند یک مبلغ  111درختان باالی با محیط بن    

 ریال وصول می شود . 111/011عوارض مربوط به گیاهان پوششی به ازای هر متر مربع      

حفظ و گســترش باغات با در نظر گرفتن هزینه های نگهدای وصــول  00کمیســیون بند )ب( ماده  عوارض مربوط به درختچه های زینتی با نظر   

 می شود .

 حفظ و گسترش باغات (: 7جرایم مربوط به قطع اشجار بدون مجوز )طرح در كمیسیون بند )ب( ماده      

 جرایم با نظر اعضای محترم کمیسیون مربوطه به شرح ذیل تعیین می گردد .     

 محاسبه و اخذ گردد . 1با ضریب  6تا  0م امالك مسكونی بر اساس عوارض قطع اشجار در بندهای جرای -0

 محاسبه گردد . 1با ضریب  6تا  0جرایم مربوط به خیابانها و معابر بر اساس عوارض قطع اشجار در بندهای  -1

 محاسبه گردد. 0با ضریب  6تا  0ارض بندهای جرایم مربوط به درختانی که در امالك تجاری و صنعتی قرار می گیرند بر اساس عو -3
  5با ضریب 6تا  0جرایم باغاتی که ساخت و ساز غیر مجاز به منظور استفاده مسكونی و نگهبانی انجام می گیرد بر اساس بند های -0

 محاسبه گردد .

باشند و مالک تقاضای قطع و  داده و یا در شرف سقوطآفت و بیماری از دست –در مواردی که درختان مثمر باردهی خود را به علت کهولت ج :   

 به استناد مقررات و قوانین مربوطه اتخاذ تصمیم خواهد شد .00جابجایی آن را داشته باشد بنا به تشخیص اعضای محترم کمیسیون بند )ب( ماده 

 عوارض خدمات فضاي سبز :   
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صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربریهای مختلف ، عوارض فضای سبز بمأخذ بمنظور تأمین ، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری بهنگام    

 درصد عوارض زیر بنای کل ساختمانی اخذ گردد . 11

کل عرصه  %01در صورتیكه امكان تأمین فضای سبز اختصاصی در ملک مطابق ضوابط مربوطه مقدور نباشد )اراضی کارگاهی حداقل  "ضمنا   

 بر عوارض متعلقه بابت کمبود فضای سبز مورد نیاز ملک می بایست مطابق فرمول زیر نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید .ملک( مالک عالوه 

*5p  مساحت فضای سبز غیر قابل تأمینی = عوارض عدم تأمینی فضای سبز 

عوارض فوق به سه برابر افزایش خواهد یافت )یعنی در صورت عدم اجرای فضای سبز مورد نیاز )طبق ضوابط مربوطه( توسط مالكین ،  :1تبصره    

p05) 

 در صورت احداث بنای غیر مجاز و ابقای آن توسط کمیسیون ماده صد ، کلیه عوارض فوق می بایست وصول گردد . :2تبصره    

  M+N+2P))S A=10% عددثابت هزینه اجرای فضای سبز دریک مترمربع برای کلیه 

M ریال درنظرگرفته شده است.111/11تهران:شهرهای استان 

Nریال درنظرگرفته شده است.111/11:عددثابت نگهداری دریک سال یک مترفضای سبز که برای کلیه شهرهای استان تهران 

S.مساحت عرصه کل پالك میباشد: 

P.عددمتغیرکههمان ارزش منطقه ای آن شهرمیباشد: 

A.مبلغ قابل وصول می باشد: 

 فضای سبزکارخانجات وکارگاههای صنعتی ازفرمول زیراستفاده میشود:%15عوارض حذف برای محاسبه 
A=25%S(M+N+2P) 

 .ریال دریافت میگردد  511111بند  : عوارض خدمات بازدید برای خدمات جهت بازدید فضای سبز بناها صرفا برای یكبار به مبلغ  

   441113 –و های معرفی عوارض بر تابلو های تبلیغات محیطی به غیر از تابل -21
 برای محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغاتی نصب بر روی اماکن تجاری اداری صنعتی و صنفی ار فرمول ذیل استفاده میشود 

 A : S*P*K  
 K= 15 تبصره : برای تابلوهای پزشكی ورزشی  

 K = 17تبصره  تجاری صنعتی  

 ن در معابر شهری دارند از فرمول ذیل استفاده میشود تبصره : برای تابلوهایی که نیاز به پایه و نصب آ
 A;( S*H)*P*K  

p   0011: قیمت منطقه ای مصوب سال 

تبصره : برای تبلیغاتی که بر روی دیوار های مشرف به معابر و خیابانهای سطح شهر نوشته میشوند مساحت دیوار نوشته شده به عنوان 

 مساحت تابلو لحاظ میگردد . 

ی بنر ها و تابلوهای موقعیت بر اساس موافقت شهرداری ) حوزه معاونت خدمات شهری ( وصول عوارض مذکوربر حسب ماه تبصره : برا

 حداکثر سه ماهه خواهد بود . 

 تبصره : سایر موارد تبلیغاتی مستلزم قرارداد جداگانه با مجوز شورای اسالمی خواهد بود 

 ارقام فوق  دریافت خواهد شد .  % 011معادل   LCDو     LEDتبصره : عوارض مربوط به 

مورخ  550قانون شوراها و همچنین دادنامه شماره    10ماده  15قانون شهرداری و بند   91و ماده  55ماده  11( : به استناد بند  0تبصره ) 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ش این عوارض قابل وصول است . 11/1/91

 وصول این عوارض شامل ادارات دولتی و بیمارستان های دولتی نخواهد شد .   ( :2تبصره )

صره )  صورت         ( :3تب شهرداری اقدام نمایند در غیر این  سبت به اخذ مجوز الزم از  شهر موظفند ن سطح  کلیه مالكین تابلوهای تبلیغاتی 

سبت به جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم      ساً ن سارت به    شهرداری را صورت ورود هرگونه خ کتبی اقدام خواهد نمود . در 

 اموال آنان مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود  .  

 عوارض غرفه ها و نمایشگاه هاي فروش فصلی و دائمی
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 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

عوارض غرفه ها و نمایشگاه ها اعم از فروش تخصصی ادواری  0

فصلی ش و دائمی و بازارهای روز در محدوده و حریم شهر به  ش

 استثناء نمایشگاههای صنایع دستی و فرش

S*P*K 

روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه عوارض وصولی را به حساب  01( : متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر 0بند )   

 شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه میباشد .  شهرداری واریز و رسید آن را به

( : مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود مامورین وصول شهرداری میتوانند با مراجعه به محل دفتر  1بند )    

مایند مسئولین نمایشگاه مكلف به همكاری با مامورین شهرداری می باشند در غیر این صورت نمایشگاه نسبت به بررسی میزان وصولی اقدام ن

 شهرداری می تواند برابر ایین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید . 

 بازارهایی که توسط شهرداری ایجاد می شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند بود . 

 

 

  441111 –عوارض بر مشاغل و حرف ) بر اساس نوع شغل ، محل استقرار ملک و مساحت (   - 23     
A= (h+(s.p.k)/100) 

 k گروه های شغلی   

 15 نظایر آن ها (–لبنیات  –تره بار  –خشكبار  –گروه یک ) خوار و بار 

 11 و نظایر ان ها ( –نانوایی ها  –قنادی ها  –رستوران ها –گروه دو ) انواع اغذیه 

 15 گروه سه ) فروشندگان لوازم خانگی و صنعتی و نظایر آن ( 

 15 ارایشی بهداشتی و نظایر آن (  –گروه چهار ) فروشندگان لوازم التحریر 

 11 کیفو کفش و نظایر آن ( –قماش  –گروه پنج ) فروشندگان پوشاك 

 11 پزشكی و نظایر آن ( –گروه شش ) خدمات عمومی 

 05 و  نظایر آن (    -گروه هفت ) خدمات اتومبیل 

 11 صوتی و تصویری و نظایر آن ها ( –الكتریكی  –گروه هشت ) تعمیر کاران لوازم برقی 

 11 گروه نه ) فروشندگان قطعات اتومبیل و موتور سیكلت و نظایر آن (  

 11 صنایع فلزی و نظایر آن ها (  –سازندگان مبل و صندلی  –گروه ده ) درودگران 

 15 گروه یازده ) مصالح ساختمانی و بازار آهن آالت و نظایر آن ( 

 01 گروه دوازده ) فروشندگان طال و جواهر و ساعت و مشاورین امالکو بانک ها ( 

 05 گروه سیزده )جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن ها (  

 ( : ضریب شغل براساس نوع شغل و میزان خدماتی که شهرداری بایستی به آن ها ارائه نماید تعیین می گردد 0بند )  توضیحات :      

S  مساحت واحد کسبی :    - h  ارتفاع واحد های شغلی :   - P  0011: قیمت منطقه ای مصوب سال   - K ضریب شغلی : 

 ونیک دولت و اسناد رسمی میباشد  مهندسین ش وکال ش مطب پزشكان ش دفاتر باربری ش خدمات الكتر( : منظور از مشاغل خاص اعم از دفاتر 1بند )   

و .... مطابق جداول مربوطه  01( : عوارض سالیانه سایر کاربری ها واقع در جایگا ه های سوخت مانند تجاری ش خدماتی ش پلیس به اضافه    1بند )    

 وصول خواهد شد .   

 و افتتاح محل كسبعوارض تغییر شغل 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف 

 برابر عوارض سالیانه شغل جدید  عوارض تغییر شغل  0

 برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر  5 عوارض حق افتتاح محل کسب  1
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( : چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نوده عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوز  0بند )   توضیحات :  

در صورت داشتن تعرفه مصوب می باشد در غیر این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام می گردد . چنانچه مودی دارای سابقه 

برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری و نیز شغل مورد استعالم باشد مالك محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و یا 

 پرداخت عوارض صنفی و یا رائه برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر می باشد . 

  441111 –عوارض اسناد رسمی )حق الثبت(   -23     

 محاسبه عوارضماخذ و نحوه  عنوان تعرفه عوارض ردیف 

 حق الثبت  % 1معادل  عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  0

 عوارض بناهای احداث شده قبل از تأسیس شهرداری : - 21       
نمی باشند و ساکنین این قبیل  011این قبیل بناها که به صورت غیر مجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده 

اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می نمایند در صورت درخواست استعالم و صدور گواهی پایانكار ساختمانی 

 مشابه عوارض صدور پروانه ساخت وصول خواهد شد  . 0011ارزش منطقه ای مصوب سال  %50رداری معادل اینگونه بناها از شه
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 431444 -آتش نشانی  خدمات ایمنی بهای -31

آتش   عوارضساختمان  آتشنشانی و به لحاظ ایجاد ایمنی الزم برای ساختمانها در موقع صدور پروانهبه منظور افزایش امكانات ایمنی و سیستم -0 

 می شود . احداث بنادریافت عوارض %5 نشانی و امكانات آن

 431412 - خدمات کارشناسی و تایید نقشه بهای - 34

صدور فیش های         سط واحد بایگانی اقدام به  شهرداری تو سیس که جهت تعیین نوبت و بازدید میدانی مأمورین  شهرداری از بدو تأ   نظر به روال بر 

 تعیین می گردد . عوارضذیل مبالغ  می شود لذا با توجه به اختالف های موجود در مساحت عرصه و اعیان امالك به شرح عوارض 

  ریال  111/111و ...( بر روی عرصه امالك مبلغ ش آب ش برق ش گاز و اربری ک )صدور پروانه،مفاصا حساب،تفكیک ،استعالمدرخواست بازدید  -

 ریال 111/111/1بازدید  مبلغبه ازای هر  ( بر روی عرصه و اعیانش درخواست بازدید )صدور عدم خالف ،پایانكار -

 ریال به ازای هر واحد .111/111اها به مبلغ درخواست بازدید و رسیدگی به کارگاهها و سایر بن -

 111/111/0داخل حریم  ریال  111/511درخواست بازدید  استعالمهای مربوط به  خارج از حریم شهر  به مبلغ  -

صره     ستگاههای اجرایی بدون مراج         : 1تب سایر د شهرداری و  سته از امالك که با گزارش واحد کنترل و نظارت  صوص آند ذینفع  عه مالک یادر خ

 تا نسبت به وصول آن اقدام الزم بعمل آید .متناسب با مبالغ فوق به عنوان بدهی در پرونده درج می گردد  عوارضفنی می شود  منجر به بازدید

ــازدیــداز:2تبصررره     -ریــال111/111مترمبلغ111مترالی110از-ریــال111/511مترمبلغ111مترالی010از-ریــال111/111مترمبلغ011مترالی 0ب

یال 111/111/0متر511مترالی110از یال 111/511/0مترمبلغ1111مترالی510از-ر یال واز 111/111/1مترمبلغ5111مترالی1110از-ر متربه  5111ر

 ریال میباشد111/511/0ی ملک مبلغیریال حق کارشناسی درنظرگرفته شود وبرای جانما111/111/1باالمبلغ
 گواهیخدمات صدور  بهای

 K ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 S*P*K*3% 15 مسكونی )عرصه(  0

 S*P*K*3% 11 تجاری اداری و خدماتی  )عرصه( 1

 S*P*K*3% 10 اداری و انتظامی )عرصه( 1

 S*P*K*3% 01 سایر کاربری ها )عرصه( 0

 S*P*K*3% 11 تاسیسات و تجهیزات شهری )عرصه( 5

 S*P*K*3% 10 باغات و کشاورزی )عرصه( 6

 S*P*K*3% 10 تفریحی و توریستی )عرصه( 1

 S*P*K*3% 11 حمل و نقل و انبارداری )عرصه( 1

 S*P*K*3% 11 ورزشی )عرصه( 9

 S*P*K*3% 10 درمانی )عرصه( 01
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 S*P*K*3% 10 فرهنگی و هنری )عرصه( 00

 S*P*K*3% 11 پارك و فضای سبز )عرصه( 01

 S*P*K*3% 15 طبیعی )عرصه( 01

 S*P*K*3% 11 مذهبی )عرصه( 00

 S*P*K*3% 15 صنعتی و کارگاهی )عرصه( 05

 S*P*K*3% 11 سرقفلی واحدهای تجاری 06

 S*P*K*3% 01 مسكونی )اعیان(  01

 S*P*K*3% 06 تجاری )اعیان ( 01

 S*P*K*3% 1 ) اعیان (  اداری و صنعتی 09

 S*P*K*3% 5 سایر کاربری ها ) اعیان(  11

 

 

 نحوه صدورپروانه ساختمانی المثنی:  -32

آتش سوزی و سایر حوادث غیر    سرقت،  صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تائید مراجع ذیصالح از جمله نیروی انتظامی در موقع مفقودی ،        

 ریال برای هر متر مربع پروانه صادره مقدور خواهد شد . 01111وقوع حادثه با اخذ کارمزدی معادل مترقبه بعد از محرز شدن 

 نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمانی : - 33

 عوارض وصولی در شرایط زیر طبق تعرفه محاسبه شده به مودی مسترد خواهد شد .          

 قضایی ابطال شده باشد . پروانه ساختمانی دارای اعتبار که از طرف مراجع -0

 چنانچه مودی قبل از صدور پروانه ساختمانی از احداث آن منصرف و درخواست استرداد عوارض نماید . -1

 اشتباه واریزی اشخاص به حساب شهرداریدر همان سال و اگر مربوط به سنوات گذشته باشد با مجوز شورای اسالمی شهر . -1

 .عوارض متعلقه به عنوان کارمزد مسترد خواهد شد %01یافت پروانه ساختمانی پس از ابطال مدارك با کسر عوارض منصرفین از در  تبصره :         

 431414 - خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری بهای - 31

 درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.  11ترمیم شده را با حفاری در سطح معابر عمومی شهر : عوارض -4-0

قانون شهرداریها کلیه ی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبالز هر گونه اقدام نسبت به کارهای  011بر اساس ماده 

، اب و برق و گاز و سایر اتصال راههای عممومی و فردی احداث شبكه تلفن  از قبیل 91و  91طق مندرج در ماده عمرانی واقع در منا

ت هر مكلف اس اری انجام گیرد و موسسه اجرا کننده رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرد

 گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به 

ناسبی که با جلب نطر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آید در مدت ما معابر عمومی وارد سفالت ساختمانهآ

 اینصورت شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حالت اول در آورد ه و هزینه غیر آورد در 

 حفاری به شرح زیر قابل وصول است . عوارضجهت احداث و ترمیم شبكه آب،فاضالب ،گاز ،مخابرات و ... واقع در سطوح معابر عمومی 

 سانتیمتر 11ریال به ازاء هر متر طول با عرض   111/0511حفاری آسفالت پیاده رو-

 سانتیمتر  11به ازاءهرمتر طول با عرض  ریال111/0111حفاری آسفالت سواره رو-

 سانتیمتر 11ریال به ازاءهرمتر طول با عرض  111/011حفاری مسیرخاکی -

 سانتیمتر 11به ازاء هر متر طول با عرض  ریال  111/1111پیاده روباکف فرش حفاری -

 سانتیمتر 11ریال به ازاء هر متر طول با عرض 111/111/0هزینه جدول گذاری -

 . ول جرایم  بشرح ذیل خواهد شدممشروز (  11)حداکثر حفاری تاخیر در مدت زمان :0 تبصره 

 روز به باال تجدید میگردد. 05و از  %11روز  05تا  01ش   % 01روز  01تا  1

 افزایش محاسبه خواهد شد   %61با  یحقوقو 0حقیقی با ضریب  محاسبات  فوق برای اشخاص 
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محاسبه میگردد  و با    1تبصره : در صورت حفاری غیر مجاز توسط اشخاص حقیقی ، حقوقی  و تمام ادارات مربوه عوارض فوق با ضریب      

 ی معرفی میگردند .متخلفین به مراجع قضای

 عوارض آماده سازي:         

ــهر مقرر گردید به ازای هر متر مربع بنای احداثی مبلغ         ــبكه معابر ش ــوص ش ــریع و تكمیل پروژه های عمرانی و بخص به منظور تس

 *  مساحت كل بنا  k    ریال از مالكین دریافت گردد . 011،111

 421413 -بهای خدمات مدیریت پسماند  - 31

مطابق دستور العمل وزارت کشور در نحوه تعیین بهای ماهیانه خدمات مدیریت پسماند شهری ضمن رعایت مفاد دستورالعمل برای واحد         

 کسب و پیشه مطابق با گروه شغلی به عنوان بهای خدمات پسماند اخذ خواهد شد . عوارضهای تجاری و صنعتی و صنفی 

 ریال   111/111ساالنهمتر مربع  11واحدهای تجاری کم زباله تا مساحت -

 ریال   111/0111متر مربع ساالنه  11واحدهای تجاری کم زباله تا مساحت -

 ریال   111/511/0متر مربع ساالنه   11واحدهای تجاری کم زباله بیش از مساحت  -

 

 ریال   111/911النه متر مربع سا 11واحدهای تجاری پر زباله تا مساحت -

 ریال   111/0111متر مربع ساالنه  11واحدهای تجاری پر زباله تا مساحت -

 ریال   111/111/0متر مربع ساالنه  11واحدهای تجاری پر زباله بیش از مساحت -

سب اعیانی تا   ء بها- سالیانه برح متربه باال  011ریال واز 111/111/6متر011مترتا111ریال ،از 111/111/0متر111خدمات واحدهای اداری 

 ریال.111/111/05به ازای هرمتر 

 معاف می باشند. خدمات پسماند غیردولتی ازپرداخت بها ومدارس دولتی و ها مهدکودك ورزشی و مراکز و وتكایا حسینیه ها و مساجد-

شوند و         - سوب نمی  صنف مح سته از کارخانجات و کارگاههای که  صوص آند شه پرداخت نمی کنند معادل    عوارضدرخ سب و پی   %11ک

 سطح شهر اخذ می شود . عوارض

 .اخذ خواهد شد  برای هر سال ریال به عنوان بهای خدمات پسماند 111/111معادل  به ازای هر واحد درخصوص واحد های مسكونی -

 431441 - نخاله های ساختمانی بهای خدمات جمع آوری  -31

ساختمانی برای واحدهای اداری وتجاری ومسكونی وصنعتی ،فرهنگی وورزشی ،بهداشتی ودرمانی        ن هنگام دریافت صدورپروانه  کلیه مالكا 

 ریال جهت پاك سازی میباشد . 1،111،111یره وتوریستی وغ

 عوارض حمل وتخلیه غیرمجازنخاله درسطح شهر:

 ریال بهمراه لودروبابكت111/111وانت نیسان بمبلغ

 ریال111/0111تک ده تن بمبلغکمپرسی 

 ریال بهمراه لودروبابكت111/0111کمپرسی ده چرخ بمبلغ

 عوارض دپوي مصالح:

ازآنجایی که تخلیه مصالح ساختمانی به آسفالت وجدول معابرسطح شهرخسارت واردمی نمایدبرای یكباردرزمان صدور پروانه ساخت 

 مشمول عوارض به شرح ذیل می شوند:

N*P*K*L*11% 

Nت اعتبارپروانه=مد      -  P 0011= قیمت منطقه ای مصوب سال        - K(01=ضریب)      -  Lباالترین برملک= 

 421411 -غسالخانه وگورستان  در آمد -33
 ریال 111/0511سایرو  بابت حفرقبر

 ریال  111/511هزینه شستشوی میت

 .شود می مبالغ دریافتی جهت تجهیز قبرستان هزینه  :تبصره
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 441314 -خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی  عوارض -33

 ریال 111/111/0انتقال تاکسی  عوارض-

 ریال 111/111/0 صدور دفترچه خودروهای خطی-

 ریال  111/111    خودروهای خطی   تمدید  دفترچه -

 ریال 111/111تعویض  دفترچه خودروهای خطی -

 ریال 111/511/0)امتیاز تاکسی ( صدور دفترچه اولیه مالک تاکسی -

 ریال 111/511صدور دفترچه  برای راننده کمكی تاکسی -

 ریال 111/111تمدید  دفترچه  راننده کمكی-

 ریال111/511تمدید  دفترچه اه مالک تاکسی  -

 ریال  111/111/0نو  تاکسی بدیل تاکسی فرسوده بهت-

 ریال 111/611تعویض خط -

 

 141113  -ماشین آالت و تجهیزات شهرداری   درآمد حاصل از  -39               

 ریال111/111/1   کارکرد در شهر و حریم شهر لودربه ازاءهرساعت -

 ریال  111/511/0     حریم  در شهر و بابكت به ازاءهرساعت کارکرد-

 ریال  111/511/1در شهر و حریم شهر  کمپرسی به ازاءهرسرویس کارکرد-

 تخفیف محاسبه  میگردد  % 05ساعت با  5متقاضی بیش از  یحاصل از کارکرد لودر  درصورت تقاضا تبصره : درآمد

 تخفیف محاسبه میگردد  % 05سرویس با  05تبصره  : درآمد حاصل از کارکرد کامیون بیش از 

 ریال 111/511/1هر ساعت کارکرد لودر  کیلومتری شهر ارجمند به ازاء 1اع تبصره : تا شع

 با توافق طرفین محاسبه می گردد . کیلومتر از شهر ارجمند 1تا شعاع بیش از            

 :تامین هزینه هاي عمومی و شهري  عوارض

خودروهای که جهت حمل نخاله های ساختمانی خاکبرداری، مصالح ساختمانی و امثال آن در محدوده شهر حرکت می نمایند می      

 بایستی مبلغ حق عبور به شهرداری پرداخت نمایند 

 ریال  111/51خودروهای نیمه سنگین مانند کامیونهای تک چرخ و امثال آن هر سرویس  (0

 ریال  111/11نهای جفت چرخ و تریلر و امثال آن هر سرویس خودروهای سنگین مانند کامیو (1

 ریال111/15خودروهای سبک مانند بنز خاور و سبک ترهرسرویس  (1

 د(درصورتیكه درمسیربارداشته باشدمنظورازسرویس )رفت یک سرویس وبرگشت یک سرویس میباشتبصره:

 

 مالیات بر ارزش افزوده :   عوارض

ستی در زمان پرداخت            شند می بای شمول مالیات بر ارزش افزوده می با ساخت م سبات پروانه  سته از خدمات  كه در محا به آند

 .داره امور اقتصادي و دارایی گرددریافت و واریز به حساب اد عوارض
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 :شهرداری  مطالبات تقسیط دستورالعمل -11

آیین نامه مالی شهرداریها، اصالح ومقرر شده : به  11، ماده  11/00/0111قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  11به استناد ماده    

و شش ماهه مطابق با دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب  شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی

 شورای اسالمی شهر مربوطه می رسد دریافت نمایند. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.

، آیین نامه و دستورالعمل  0190وانع تولید رقابت پذیر مصوب سال قانون رفع م 59فلذا با توجه به مبانی قانونی صدراالشاره و نیز مفاد مقرر در ماده    

: کلیه عوارض و بهاء 0مادهتهیه و تنظیم شده است. 0011چگونگی تقسیط مطالبات شهرداری و اعطای تسهیالت تشویقی جهت اجراء در سال مالی 

  باشد.موال غیر منقول مشمول مقررات این آیین نامه میخدمات به استثناء، نقل وانتقال، سرقفلی و عوارض سالیانه اتومبیل و فروش ا

سیط کند قابل تقکلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانهای دیگر )ارگانهای غیر مرتبط به شهرداری( اخذ می-1  

 نبوده و از مقررات این آیین نامه مستثنی هستند.

به شهرداری از ادارات، سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی، انقالب اسالمی و نیروهای نظامی و انتظامی و ... که به نحوی از بودجه عوارض مورد مطال- 2 

 باشد.دولتی سهم دارند قابل تقسیط نمی

 اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است.-1  

انی با بدهكاران شهرداری توانایی پرداخت بدهی خود را بصورت نقدی نداشته باشند میتواند بدهی خود در صورتیكه متقاضیان صدور پروانه ساختم -0  

 را بصورت مشارکت با شهرداری برابر آییبن نامه و نظریه شهردار  صورت تقسیط پرداخت نمایند . 

 قسط مساوی یک ماهه قابل تقسیط میباشد  1نقد الباقی تا  %15ریال  51،111،111عوارض تا مبلغ  -0

 قسط مساوی یک ماهه قابل تقسیط میباشد 5نقد و الباقی تا  % 11ریال  011،111،111عوارض تا مبلغ  -1

 یط میباشد.قسط مساوی یک ماهه قابل تقس 1نقد و الباقی تا  %11ریال  111،111،111عوارض تا مبلغ  -1

 قسط مساوی یک ماهه قابل تقسیط میباشد 01نقد و الباقی تا  % 11ریال  111،111،111عوارض بیش از  -0

 قسط قابل تقسیط میباشد . 01نقد و الباقی تا  % 11عوارض تفكیک  -5

قد می  سیط با شهرداری منع  : در صورتیكه متقاضی تقاضای پرداخت بصورت تقسیط را داشته باشد با تكمیل قراردای که در هنگام تق        5   

 نماید متعهد به پرداخت مانده بدهی خواهد شد.  

 : متقاضیان در هنگام تقسیط بدهی خود میبایست مدارك زیر را تحویل نمایند.6    

 چک در صورتیكه سیستم شتاب باشد توسط متقاضی تقسیط به تعداد قسط یا یک فقره بعنوان ضمانت . -1

 به میزان کل بدهی توسط ضامن کارمند یا کاسب معتبرچک یا سفته ظهر نویسی شده   -2

: در زمان نقل و انتقال کلیه چک های تقســیطی ، به روز شــده  و اســتعالم نقل و انتقال منوط به  به پرداخت نقدی کلیه بدهی    1ماده  -3

 میباشد .

 ا در موعد وصول نشده است خودداری نماید.: شهرداری موظف استاز پاسخ مثبت به استعالم متقاضیانی که به هر دلیل چكهای آنه1     

 جزء ال ینفک این آیین نامه میباشد   6: کلیه موارد و تبصره های قرارداد موضوع ماده 9ماده 

 خواهند شد)بجز جرائم کمیسیون ماده صد(. %01تبصره : در صورت پرداخت عوارض بصورت نقد مشمول تخفیف بمیزان 

در صورت تقسیط عوارض پروانه ساختمانی     0191رفع موانع تولید  رقابت پذیر نظام مالی کشور مصوب   قانون   59تبصره: در اجرای ماده  

 برابر با سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه خواهد شد.
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 نقدی کلیه بدهی است. در زمان نقل و انتقال کلیه چكهای تقسیطی، حال شده و جواب استعالم نقل و انتقال منوط به پرداخت- 1   

 رر وصول نشده است خودداری نماید.شهرداری موظف است از پاسخ مثبت به استعالم متقاضیانی که به هر صورت چكهای آنها در موعد مق- 9    

 

 

 

 

 نام درآمد : قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی  -14

 (  241411قانون شهرداری : )  414اصالحی ماده   3و2درآمد های نقدی ناشی از اجرای تبصره های  

مالكین مكلفند تا سقف  11/10/0191قانون شهرداری که در تاریخ  010قانون  اصالحیه ماده  1متر مربع بر اساس تبصره  511اراضی با مساحت بیش از 

م تفكیک یا افراز برای تامین سرانه های فضای سبز عمومی و همچنین تا بیست و پنچ درصد از باقیمانده ملک بیست و پنچ درصد از ملک خود را هنگا

قانون فوق الذکر اگر امكان تامین انواع سرانه  0از طرفی به استناد تبصره ایگان به شهرداری تحویل نمایند خود را جهت تامین معابر سطح شهر بصورت ر

افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با مجوز شورای اسالمی شهر  معادل قیمت ریالی آن را از مالک به نرخ کارشناسی روز دریافت  از زمین مورد تفكیک و

 نماید.  

رح مقرر شبه بدیهی است موافقت با تقاضای تفكیک یا افراز صاحبان اراضی، مستلزم رعایت ضوابط و مقررات آخرین طرح، آیین نامه ها و برخی از قوانین 

 در تبصره یک موضوع این قانون در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفكیكی می باشد.

 قیمت روز زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.  -

 در صورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می باشد .  -

 (23/11/4313مورخ  31صورتجلسه شماره قانون شهرداری )بند یک  414آیین نامه اجرایی اصالحیه ماده 

به تصویب مقنن رسیده مقرر گردیده صاحبان اراضی با مساحت بیشتر از  11/10/0191قانون شهرداری که در تاریخ  010ظر به اینكه در اصالحیه ماده ن

و برای  %15تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا مترمربع که دارای سند ششدانگ می باشند و تقاضای تفكیک یا افراز ملک خود را دارند جهت  511

باقیمانده ملک مورد تفكیک با توجه به  %15تامین اراضی مورد نیاز جهت احداث شوارع و معابر عمومی که دراثر تفكیک و افراز، ایجاد می گردد نیز تا 

شامل انوع سرانه متعلق به  1نامه نیز کلیه اراضی حاصل از تبصره  قانون موضوع این آیین 0ارزش افزوده ایجاد شده تخصیص یافته و مطابق با تبصره 

 مورد تفكیکشهرداری اعالم شده بدون اینكه شهرداری وجهی در قبال آن به صاحب ملک پرداخت نماید و در مواردی که امكان تامین انواع سرانه از زمین 

 تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. یو افراز میسر نباشد شهرداری با تصویب موضوع توسط شورای شهر م

 قانون : 1نحوه محاسبه سرانه مورد نیاز جهت احداث معابر و شوارع عمومی قسمت دوم تبصره  

باقیمانده  %15تا  قانون شهرداری، حداکثر 010اصالحیه ماده  1برای محاسبه اراضی مورد نیاز احداث معابر و شوارع عمومی که در قسمت دوم تبصره  

مساحت ملک مورد تفكیک پس از کسر اراضی سهم خدمات و فضای عمومی تعیین شده است قدرالسهم شهرداری از این حیث، بستگی به مساحت معابر 

امه این آیین ن وشوارع عمومی تخصیصی در نقشه های تفكیكی مورد تایید شهرداری خواهد بود که با رعایت ضوابط مقرر در تبصره یک قانون موضوع

 تهیه شده است.

 می باشد.عابر ناشی از تفكیک به عهده مالک ( هزینه های ناشی از آماده سازی معابر طرح تفصیلی به عهده شهرداری و م0تبصره )

قبل از تفكیک و اصالح   ( قانون موضوع این آیین نامه، وفق مساحت سند ششدانگ و مساحت1( انواع سرانه های سهم شهرداری ناشی از تبصره )1تبصره )

 ملک مورد تفكیک محاسبه می گردد.

(  این آیین نامه شامل توافقات فی مابین مالک و شهرداری در خصوص الحاق به محدوده شهر و تغییر کاربری که با تقاضای تفكیک صاحبان 1تبصره )

 اراضی توام می گردد نمی باشد.

قانون شهری پرداخت گردد ارزش ملک  010اصالحیه ماده  0ورت معادل ارزش ریالی مقرر در تبصره ( در صورتیكه قدرالسهم شهرداری به ص0تبصره )

 طبق کاربری مربوطه پس از تفكیک ارزیابی می گردد.
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است تفكیک شده باشد و مالک درخو 11/10/0191قانون شهرداری در تاریخ  010( در صورتیكه ملكی قبل یا بعد از تصویب اصالحیه ماده 5تبصره )

زمین  زتجمیع و تفكیک مجدد داشته باشد طبق ضوابط موضوع این آیین نامه سرانه فضاها وخدمات عمومی و نیز سرانه معابر تعیین و چنانچه قسمتی ا

ده به تفاوت باقیمانطبق توافقات در گذشته در قبال موافقت با امر تفكیک یا در اجرای قانون مذکور به شهرداری واگذار شده باشد در صورت وجود مابه ال

تقاضی صورت سرانه یا در صورت عدم امكان واگذاری سرانه به صورت ارزش ریالی پس از اخذ مجوز از شورای اسالمی شهر می بایستی از ناحیه مالک م

 تفكیک یا افراز به شهرداری واگذار یا پرداخت گردد.

دوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز ارزش افزوده هنگام صدور پروانه تخریب و نوسازی اراضی و امالك واقع در مح

قانون شهرداری، مشروط به رعایت برهای اصالحی و واگذاری آن توسط  010( اصالحی ماده 1ناشی از تفكیک موضوع حكم مقرر در قسمت اول تبصره )

 هرداری مكلف است با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور پروانه وفق ضوابط مربوطه اقدام نماید.مالک یا متصرف قانونی به شهرداری، تعلق نمی گیرد و ش

 نام درآمد :عوارض  ارزش افزوده آالیندگی  -12

ز وصول با اصالحات بعدی وزارت دارایی تعداد از عوارض های شهرداری را به صورت متمرک 01/1/0111به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 و از طریق سازمان های مالیاتی استان ها به نسبت های تعیین شده به حساب هر شهرداری واریز می نماید. 

 نام درآمد : فروش اموال منقول و غیر منقول   -13

ش اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها با مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به فرو 01/0/0106آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  01به استناد ماده 

 خود اقدام می نماید. 

 اراضی و واحد مسکونی از اراضی واگذاری دولت   %41نام درآمد : سهم  -11

ده درصد از اراضی و واحدهای مسكونی به قیمت  11/1/0111قانون نحوه تقویم انبیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب  6به استناد تبصره 

 شده به شهرداری واگذاری می گردد.تمام 

از اراضی و  %01جهت تامین معوض ابنیه، امالك ، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است  -6تبصره 

كین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل واحدهای مسكونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مال

 گردد. 

اراضی رایگان سهم شهرداری هنگام ورود به محدوده شهر هنگام تقاضای مالکین خود از حریم شهر به داخل محدوده شهر برابر تبصره  %21نام درآمد : تا  -11

قدیم( قانون تشکیالت، 34) 31ماده  1، با استناد به بند  21/13/4313ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب  1

 با اصالحات بعدی بشرح ذیل رایگان شهرداری تعلق می گیرد .  4331وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

فقت با تقاضای صاحبان اراضی ماده واحده قانون موضوع این آیین نامه که در قبال موا 0فلذا به جهت اجرای مصوبات قانونی مذکور و به استناد تبصره 

اراضی اشخاص برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع قانون  %11برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، دریافت تا 

 مذکور را از مالكین اینگونه اراضی و امالك تجویز نموده است. 

 تعیین میگردد.  %21ظور استفاده از مزایای ورود به محدوده در کلیه کاربریها و در تمام نقاط شهر دامنه واگذاری رایگان اراضی اشخاص به من

( اجرای مفاد موضوع این آیین نامه صرفا متوجه صاحبان اراضی و اشخاصی است که متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر هستند 0تبصره )

 موجب طرح های توسعه شهری به محدوده شهر الحاق شده است. می باشند که اراضی و امالك آنها به

( ماده صد قانون شهرداری، ملزم  به رعایت برهای اصالحی 6( با توجه به اینكه، مالكین اراضی و امالك هنگام نوسازی و احداث بنا وفق تبصره )1تبصره )

دارای سند رسمی  صرفا پس از اعمال اصالح و کسر مساحت سند مالكیت  می باشند. در همین راستا مساحت واقع در طرح تعریض اراضی و امالك، 

واگذاری رایگان اشخاص در قبال استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر لحاظ شده و در  %11آیین نامه اجرایی اصالح قانون ثبت، جزء 05طبق ماده 

 دد.صورت وجود مابه التفاوت در حساب فی مابین منظور و محاسبه می گر
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 ز( در صورتیكه افراز ملک متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده به دلیل ضوابط فنی میسر نباشد به شهرداری اجازه داده می شود پس ا1تبصره )

هی ز نماید. بدیارزیابی ارزش ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری، معادل آن را به صورت ارزش ریالی از مالک دریافت و به حساب سپرده سرانه واری

 است هرگونه هزینه کرد وجوهی که در اجرای این مصوبه دریافت می گردد. به جز موارد معنونه در قانون موضوع این آیین نامه ممنوع است.

توسعه منوط به  متر مربع اشخاص، در قبال استفاده از مزایای ورود به محدده عمران و 1111اراضی بیش از  %11( نحوه دریافت رایگان تا 0تبصره )

 اخذ مجوز به صورت موردی از شورای اسالمی شهر می باشد.

اراضی خود می  %11( اشخاصی که مطابق با ضوابط موضوع این آیین نامه در جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده مبادرت به واگذاری 5تبصره )

 از اجرای طرح های توسعه شهری نمی گردند.نمایند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده بر اراضی وامالك ناشی 

و نیز رویه قضایی  0161ماده واحده قانون تعیین و ضعیت امالك واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال  0( طبق مفاد تبصره 6تبصره )

 محدوه، به عهده مالک می باشد. ، انجام آماده سازی هنگام استفاده از مزایای ورود به  0196/ 01/00مورخ  0050مصرح در دادنامه 

اراضی اشخاص در قبال استفاده از مزایای ورود به محدوده، هنگام صدور پروانه ساختمان تعیین می گردد، شهرداری  %11( مقطع واگذاری تا 1تبصره )

 الم نماید.اراضی توسط مودی و ذینفع را ، در سایر گواهی ها درج و به مودی اع %11مكلف است الزام به واگذاری  

 نام درآمد : مشارکت و سرمایه گذاری  -11

 0/01/0190مورخ  1/0/01010شهرداری می تواند با رعایت آئین نامه مالی هرداری و همچنین مفاد شیوه نامه سرمایه گذاری موضوع بخشنامه شماره 

 وزارت کشور اقدام نماید. 

 نام درآمد : کمک های دولتی و مردمی  -13

 کمک های دولتی پس از واریز به حساب شهرداری هزینه می گردد. -0

قانون شهرداری ها به حساب شهرداری واریز می گردد باید ابتدا مصوبه شورای  55ماده  01در خصوص کمک های مردمی که به استناد بند -1

 اسالمی اخذ و سپس به استناد مصوبه شورا نسبت به هزینه کرد اقدام نماید. 

 لیست کدهایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب هیئت وزیران  -13

 درآمد حاصل از ارائه خدمات کارشناسی و فروش نقشه ها -0

 درآمد حاصل از ارائه خدمات پیمانكاری -1

 درآمد حاصل از فروش زباله -1

 درآمد حاصل از جمع آوری زباله  -0

 از خدمات اجاره تابلو های تبلیغاتی معاف است(درآمد حاصل از فروش آگهی های تجاری ) درآمد حاصل  -5

 درآمد حاصل از فروش بلیط ) به غیر از حمل و نقل عمومی ( -6

 درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی  -1

 درآمد حاصل از خدمات آموزشی )درآمد حاصل از خدمات آموزشی که دارای مجوز رسمی از مراکز آموزشی باشند معاف است( -1

همانسرا، پالژها و سایر مراکز رفاهی شهرداری ) درآمد حاصل از اجاره هتل مهمانسرا، پالژها و سایر مراکز رفاهی شهرداری درآمد حاصل از هتل م -9

 معاف است(

 درآمد حاصل از  ارائه خدمات کشتارگاهی ) درآمد حاصل از اجاره کشتارگاه معاف است( -01

 اصل از فروش قبر معاف است(درآمد حاصل از  ارائه خدمات غسالخانه و گورستان ) درآمد ح -00

 درآمد حاصل از  پارك ها و تجهیزات شهربازی ) درآمد حاصل از اجاره غرفه های پارك ها معاف است( -01

 درآمد حاصل از  محصوالت کارخانجات شهرداری  -01

 درآمد حاصل از فروش کارخانجات آسفالت  -00

 ره تاسیسات معدن معاف است( درآمد حاصل از تاسیسات معدن و فروش محصوالت ) درآمد حاصل از اجا -05
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 درآمد حاصل از  ارائه خدمات ماشین آالت عمرانی   -06

 درآمد حاصل از  پارکینگ و پارکومتر ) درآمد حاصل از  اجاره پارکینگ معاف است ( -01

 درآمد حاصل از  بازار روز و هفتگی ) درآمد حاصل از اجاره ) مكان (  بازار های روز و هفتگی معاف است(  -01

 صل از فروش اموال منقول و اسقاط درآمد حا -09

 

 

 4111ماده صد قانون شهرداریها اعمال در سال  44ساختمان موضوع تبصره  منطقه ای ارزش  -11

 p)ریال( مبلغ شرح ردیف

سقف 1ساختمان هاي اسكلت بتنی و فلزي با هر نوع سقف تا  1  111/511/2  

سقف  1ساختمان هاي اسكلت بتنی و فلزي با بیش از  2  111/111/3  

ري یك سقف ان نیمه اسكلت فلزي و یا اسكلت آجساختم 3  111/511/2  

بلوكی  –ساختمان نیمه اسكلت فلزي و یا اسكلت آجري بیش از یك سقف  4  111/911/2  

111/111/2 ساختمان با مصالح خشت و گل و سنگ و چوب  5  

ي تجاري رانبا 6  111/111/3  

صنعتی  –اداري  –انباري مسكونی  7  111/711/2  

متر با اسكلت فلزي یا سوله  4انبار با دهنه بیش از  2  111/511/2  

متر با اسكلت آجري ، بلوک سیمانی یا سنگی یا هر نوع سقفی 4انبار با دهنه بیش از  9  111/311/2  

111/311/2   پاركینگ ، گل خانه، سایه بان ، آشیانه با اسكلت فلزي و بتنی با هر نوع سقف  11  

پاركینگ ، گل خانه ، سایه بان ، آشیانه با اسكلت چوبی ، آجري،بلوک سیمانی یا سنگی  11

 با هر نوع سقف 

111/311/2  

دستگاه هاي حرارتی مركزي یا شوفاژ هاي سانترال و تهویه مطبوع )گرمایشی و خنك  12

 كننده( و آسانسور 

111/111/1  

111/721 اتاقك آسانسور ، تاسیسات از هر نوع و سایر موارد  13  

111/111/1 دیوار كشی با مصالح بنایی )متر رونده( 14  

111/111/1 دیوار كشی با مصالح پیش ساخته )متر رونده( 15  

، نرده ،سیم خاردار و غیره )متر رونده ( سم از فنعدیوار كشی موقت ا 16  111/651  

111/111/3 انواع مخازن اعم از زیرزمین هوایی هر متر مكعب  17  

111/111/3 اجراي بهار خواب بر روي سقف تا سطح تراكم مجاز در هر متر مربع  18  

محاسبه میگردد  2ردیف هاي فوق در حریم شهر با ضریب  11تبصره  منطقه ايارزش  19  2p 
 
 


