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  مطالبفھرست

  صفحه                                                                           عنوان

      مقدمه

          تعرفهایندرشدهبردهبکارعباراتیاهاواژهازبرخیتعاریف–1ماده

                  گذاريدیوارپروانهصدورعوارض–2ماده

              .حذف شد-3ماده

      .حذف شد-4ماده 

                  تفکیکینصابحدکسريعوارض-5ماده

              .دحذف ش  -6ماده

        شهرحریموقانونیمحدودهبهامالكورودعوارض  -7ماده

          ض تمدید پروانه تجدیدعوار  -8ماده

            .حذف شد-9ماده

        بنا احداثعوارض-10ماده 

    پروانهتمدیدعوارض

                عوارض بهره برداري از معبر-11ماده 

                ساختمانیتعمیراتپروانهصدورعوارض-12ماده

                ساختمانشناسنامهالمثنیصدورعوارض-13ماده 

              اصالح پروانه ساختمانیعوارض-14ماده



٤

              اعیانیابقايعوارض-15ماده

        عوارض مازاد برتراکم-16ماده

                  عمومیمعابربرمشرفآمدگیپیشعوارض-17ماده

      .در صدور پروانه اخذ شود پارکینگکسريیاحذ فعوارض-18ماده

              .حذف شد-19ماده

                .شد حذف20ماده

  آنهایندگیونمابیمههايشرکتازحریقانواعبهمربوطدریافتیبیمهحقازعوارض

          .حذف شد-21ماده

                    توزینحقازعوارض-22ماده 

      کنسرتونمایشبلیطفروشعوارض-23ماده

                    .حذف شد-24ماده

            .حذف شد-25ماده

                )مالکیتحقانتفاع(انتقالونقلعوارضولوصنحوه-26ماده

          شدهتعییناستفادهنوعازغیردرساختمانازبرداريبهرهعوارض-27ماده 

      کارشناسیخدماتبهاي-28ماده 

        زبالهحملخدماتبهاي-29ماده 

        عوارضکنندگانوصولبهکارمزدتعیین-30ماده 

              درآمدهاازحاصلوجوهازاستفادهخصوصدر-31ماده 

        محلیوعوارض ملیخصوصدرعمومینهادهايودولتیدوایرتکلیف-32ماده

      عوارضوصولمحدوده-33ماده



٥

ترمیم اجراي عملیات حفاري براساس دستورالعمل کمیسیون هماهنگی امور اجراییو فهرست بهاء ترمیم -34ماده

  .وزیران محاسبه و مورد عمل قرار گیرد حفاري مصوبه هیأت

      ساختماناحداثانصراف دهندگانبهعوارضازپرداختحاصلوجوهاستردادنحوه-35ماده

                      معبر                                    سدرفعستادداريانبارهزینه-36ماده

        فعالیت هستندمشغولجودموکاربريدرغیرکهمکانهاییعوارض-37ماده

      .حذف شد-38ماده 

    .حذف شد-39ماده 

        نقلیهبهاي خدمات-40ماده

      امالكارزیابیکارشناسیازناشیخدماتبهاي-41ماده

        .حذف شد-42ماده

  .حذف شد–43ماده

        عمومیامالكواراضیازاالستفادهحقعوارض

    و حرف خاص و دکه صنوفپیشهوکسبعوارضوصولنحوه-48-47-46-45-44ماده 

                  تاالرهامهمانپذیر،مسافرخانه،هتل،برعوارض 

  ایمنیخدماتونشانیآتشسازمانخدماتبهايوعوارض-49ماده

              سپرده ساختمانی-50ماده

    خدمات واحد فضاي سبزبهايعوارضتعرفه و-51ماده

            )تاکسیرانی(سازمان حمل و نقل خدماتبهايوعوارض-52ماده 

          .حذف شد-53ماده

              عوارض تبدیلی تجاري-54ماده

        اجاره پالژها و محلهاي تفریحی طرح ساحلی گیسوم) حق پارکینگ ورودي(-55ماده 



٦

          جدول محاسبه کرایه آمبوالنس-56ماده

                سطح شهرورود احشام سرگردان به -57ماده 

  .حذف شدـ  58ماده 

  عوارض واحد اضافه ـ 59ماده 

  عوارض پلـ  60ماده 

  .حذف شدـ  61ماده 

  عوارض تأخیر در حمل نخاله هاي ساختمانیـ  62ماده 

  .حذف شد-63ماده 

  عوارض ارتفاع مغایر با ضوابط شهرسازي و مفاد پروانه -64ماده 

  برادري از اراضی واقع در محور ناحیه اي و محله ايه عوارض ناشی از خدمات و بهر -65ماده 

  )شیوه نامه تقسیط مطالبات شهرداري(آیین نامه اجرائی تقسیط عوارض -66ماده 

  عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتهاي بیمه و نمایندگی ها-67ماده 

  عوارض تبلیغاتی محیطی-68ماده 
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خدابنام

)قدمهم(

محیطدر بهبودبهره وريپذیرشومنابعتوسعهاصلیعاملفناوريوپژوهشبرمبتنیمحیطیدانشاستقرار

.دارداساسینقشانسانینیازهايتأمیندرواستشهريزندگی

وابینیازمند ارزیفرهنگی،واقتصاديواجتماعیهايبازخوردبهتوجهباریزيبرنامهوپژوهشدرالگوپذیري

نیازهايوامکانات عمومیتوزیعازضرورتتناسببهتااستشهرهردراقلیمیهايساختزیردرمطالعه

پایدارتوسعهدرنیازهابین کلیهمنطقیارتباطبرآیندازپویاوزندهسیستمیشهرها.نباشدبهرهبیرفاهی

باودادهتسريوريبهرهارتقايدر جهتراپایداريانتومیگذار،اثرتدابیروریزيبرنامهبا ارائهکههستند

با آنهاتعاملدرنتیجتاًوشهريجامعهدرمرتبطو نهادهايعناصرکمکباتوسعهعواملدیگرومنابعازاستفاده

درمعیاراینتدوینبایقینًا.شدشهريمحیطبهبودلحاظبهسیستم ارتباطاتدرمؤثرفرایندانجامموجب

نرمازملیعرصهدرتکنولوژيتوسعهموازاتبهتازدودها راکاستیتوانمیبهره وريتبلورباوریزيبرنامه

سیاستهايراستايدرعمومیمنافعبهبودوتأمینجهتو درمردمیمشارکتجلببه منظورالزمافزارهاي

زدایی وتمرکزاصلواجتماعیمشارکتشافزایاهدافاجرايدرخدمتگزاردولتباهمسوئیومدیریت شهري

.شدبرخوردارالزمبهرهازضروريغیرتصدیهايکاهش

کـه تعـادل  شهرهاسـت درموجـود امکاناتوفرصتهادرریزيبرنامهوبررسیمستلزممالیمنابعازبرداريبهره

نیزدرآمديشهرها منافعتوسعهوشگستربالذا.یابدمیتکوینجدیدفناوريبامناسبیشیوهبهآنازاستفاده

جهـت درمنـابعی خلقباورا فراهمپایداريسويبهتوسعهزمینهجدیداطالعاتباویافتهرشدآنمختصاتبا

دهـم دولـت شـده اعـالم هايبرنامهباو همسوئیتوسعهبرنامهفرابخشیمقدمهشهروندانمدنینیازهايتأمین

.سازیمفراهمراواحد شهريمدیریتسويبهرکتحوالزمآمادگیایجادبراي

مسـئولین  نظر کارشناسینقطهباقانونی،اختیاراتموازاتبهمنابعیایجادجهتبهگردیدهسعیمجموعهایندر

ازپـس تـا نمـوده اقـدام محلـی عوارضوضعبهنسبتموجود عوارضی،افزارهاينرموشاخصهاتبیینوواحدها

لـذا .گـردد شـهرداري ایـن عمـل مـالك قانون،مقررخاصتشریفاتو سیرشهراسالمیرممحتشورايتصویب

درآمـدهاي  تحصـیل بـا .....................فهـیم مـردم مشـارکت ودولتیدستگاههايسایرهمیاريباانتظاردارد

خـور شـهري در لمـان مبوعمرانیساختارتغییربهبتوانیم)تعرفهایندرمندرجخدماتبهايوعوارض(محلی 

.بیانجامدمردمرضایتوعمومیرفاهبهآنبرآیندویابیمدسترسیشهراینشهروندان
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  : مستندات قانونی وضع عوارض 

  :قبل از انقالب  -1

  1334قانونشهرداري مصوب  45ماده  8بند   -

  1346ین نامه مالی شهرداري ها مصوب آی 30ماده  -

  :بعد از انقالب  -2

  1346قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري مصوب  35ماده  1بند  -

  1369در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب قانون وصول برخی از  43بند الف ماده  -

  1375قانون شوراي و اصالحیه هاي بعدي ان مصوب  71ماده  16بند  -

  1381قانون تجمیع عوارض مصوب  5ماده  1تبصره  -

  1387قانون مالیات بر ارز افزوده مصوب  50ماده  1تبصره  -

  1334قانون شهرداري مصوب 

  جمن شهر در وظایف ان -45ماده 

  تصویب لوایح برقراري یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن  –8بند 

    1346آیین نامه مالی شهردایها مصوب 

هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاي خدمات و سـایر در   –30ماده 

تابعه وابسته به آن وصول یا تحصیل می شـود درج و هـر نـوع    آمدهایی که به وسیله شهرداري و موسسات 

عوارض یا بهاي خدمات جدیدي که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییري که در نوع و میزان نـرخ آن هـا   

  .صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود 

  1361قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري مصوب 

  : ت شوراي اسالمی شهر وظایف و اختیارا- 35ماده 

مادامی که در آمد هاي پیش بینی شده کافی نباشد شوراي شهر می تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارض متناسب با  - 1

  .امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید 

  1369قانون وصول برخی از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

در صورتیکه در آمدهاي وصولی ناشی از عوارض تکافوي هزینه شهرداریها را ننماید وضع - 43ماده 

  .عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود 
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با اصالحیه  قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

  1375هاي بعدي مصوب 

  :در وظایف شوراي اسالمی شهر  -71ماده 

تصویب لوایح براقراي یا لغوي عوارض شهر و همچنین تغییر نوع میزان آن با در نظر گرفتن سیاست  -16بند 

  . عمومی دولت که از سوي وزارت کشور اعالم می شود

ر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و شوراي اسالمی شه) 27/8/1386اصالحی ( -77ماده 

درآمدهاي اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه هاي خدماتی و عمرانی مورد نییاز شهر طبق آیین نامه 

  . مصوب هیات وزیران اقدام نماید 

می تواند در  وزیران کشور. عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است  –تبصره 

  .هر مقطعی که وصول هرنوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یالغو آن اقدام نماید 

  

  1387قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب   

شوراهاي اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها : 1تبصره  -50ماده 

ون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال یراي اجراي در سال در این قان

  . بعد تصویب و اعالم عمومی نمایند 

  : منابع در آمدي شهرداریها   

o در آمدهاي مستمر ( در آمدهاي ناشی از عوارض عمومی (

o در آمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی

oموسسات غیر انتفاعی  بهاي خدمات و در آمدهاي

o در آمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري

o کمک هاي اهدایی دولت و سازمانها ي دولتی

o اعانات و هدایا و دارائیها

o سایر منابع تامین اعتبار

  

  

  

  

  

  



١٢

  : سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض 

  : قانون شهرداري 

داري در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزرات کشور و رفع هر گونه اختالف بین مودي و شهر -77ماده 

بدهی هـائی کـه طبـق تصـمیم ایـن      . دادگستري و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است 

کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا ، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجراي ثبت مکلـف  

است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداري مبادرت نماید در نقـاطی کـه سـازمان    

قضایی نباشد رئیس دادگستري شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستري تعیین می نماید و در غیاب انجمن شـهر  

  . انتخاب نماینده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد

مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده شهر با حریم آن یاید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیـک اراضـی و    -100ماده 

  .شروع ساحتمان از شهرداري پروانه اخذ نمایند 

ـ  م از شهرداري می تواند از عملیات ساختمان ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اع

  .آنکه ساختمان در زملن محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیري نماید 

درمورد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهاي خالف مشخصات  -1تبصره 

اث باشد بـه تقاضـاي   مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث یا شروع به احد

شهرداري موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگسـتري  

به انتخاب وزیر دادگستري و یکی از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شـود کمیسـیون پـس از وصـول     

وز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت یک ماه تصمیم پرونده به ذینفع اعالم می نماید که ظرف ده ر

مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردي که شهرداري از ادامه ساختمان بـدون پروانـه یـا مخـالف مفـاد پروانـه       

ماینـد  جلوگیري می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیري موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح ن

  .در غیر این طورت کمیسیون به تقاضاي ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد 

تمام یا قسمتی از بنا باشد مهات مناسبی که نباید از دو ماه تجاورز کند تعیـین  در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع

  .می نمایند 

در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نماید شهرداري هر گاه ملک . شهرداري مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند 

  .راساً کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجراي وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود

در مورد اضافه بنا زائد بر مساخت زیر بناي مندرج در پروانه ساختمان واقـع در حـوزه اسـتفاده از اراضـی      –2تبصره 

در بـر  ( تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملـک از نظـر مکـانی     مسکونی کمیسیون می

راي به اخذ جریمه اي که متناسب با نـوع اسـتفاده از   ) خبابانهاي اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچه بن باز و بن بست 

رداري مکلف است بر اساس آن نسـبت بـه   فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شه

  جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه را برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر .( وصول جریمه اقدام نماید 
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در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوداري نمـود شـهرداري مکلـف مجـدداً     ) متر مربع بناي اضافی بیشتر باشد 

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور راي . همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخریب را بنماید  پرونده را به

  2.تخریب اقدام خواهد نمود 

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه اسـتفاده از اراضـی تجـارتی و     –3تبصره 

در ( ر صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظـر مکـانی   صنعتی و اداري کمیسیون می تواند د

راي به اخذ جریمه اي که متناسب با نوع اسـتفاده از  ) خبایانهاي اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچه بن یاز و بن بست 

است بر اساس آن نسـبت بـه   فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شهرداري مکلف 

جریمه نباید ار حداقل دو برابر کمتر از و از چهار برابر ارزش معامالت ساختمان براي هر متر ( وصول جریمه اقدام نماید 

در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوداري نمود شهرداري مکلف است ) مربع بناي اضافی ایجاد شده بیشتر باشد 

کمیسیون در این مـورد نسـبت بـه    . همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخریب را بنامید  مجدداً پرونده را به

  3.صدور راي تخریب اقدام خواهد نمود 

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوط در صورتی که صول فنـی و بهداشـتی و    -4تبصره 

تواند با صدور راي براخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز یـک   شهر سازي رعایت شده باشد کمیسیون می

دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سر قفلی ساختمان ، در صورتی کـه سـاختمان ارزش دریافـت سـر     

ن را به شهرداري قفلی داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختما

  4.عمل خواهد شد  3و 2اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره . اعالم نماید 

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون می تواند با  -5تبصره 

اي به اخذ جریمه اي که حداقل یک برابر وحداکثر دو برابـر  توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضاي پارکینگ ر

مساحت هر پارکینـگ بـا   ( ارزش معامالتی ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید 

           شهرداري مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صودرو بـرگ پایـان سـاختمان    ) متر مربع می باشد  25احتساب گردش 

  5. می باشد 

در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موضف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانـه سـاختمان و طـرح     -6تبصره 

در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجـاوزي در ایـن مـورد    . هاي مصوب رعایت بر هاي اصالحی رابنمایند 

ادامه عملیات جلوگیري و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید در سـایر مـوارد    انجام گیرد شهرداري مکلف لست از

تخلف مانند عدم استحکام ینا ، عدم رعلیت اصول فنی و بهداشتی و شهر سازي در ساختمان رسـیدگی در صـالحیت   

  6.کمیسیون هاي ماده صد است 

ی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می گـردد  مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرائ -7تبصره 

از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کـرده و  

  . در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و محاسبات فنی را گواهی نمایند 
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مایند و یا تخلف را به شـهرداري اعـالم نکنـد و موضـوع منتهـی بـه طـرح در        بر خالف گواهی نهر گاه مهندس ناظر 

کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداري و صدور راي جریمه یا تخریب سـاختمان گـردد شـهرداري    

همیـت  مکلف است مهندس ناظر را د صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماري و ساختمان حسب مورد با توجه به ا

موضوع به ماده تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صـدورراي تخریـب   

مراتب محکومیت از طرف شوراي انتظـامی نظـام   . به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند 

شهرداري مکلـف اسـت تـا    . د کثیراالنتشار اعالم می گردد معماري ساختمان در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائ

مـاه   6صدور راي محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 

از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربط براي ساختمان جهت پروانـه سـاختمان شـهرداري خـوداري نمایـد مـاموران       

ز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نملیند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیري نکننـد و  شهرداري نی

یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیري شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسـیدگی  

شهرداري واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران 

  .قابل تعقیب خواهند بود 

در مواردي که شهرداري مکلف به جلوگیري از عملیات ساختمان است ودستورشهرداري اجرا نشود می تواند بااستفاده 

  .مان اقدام نماید از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی براي متوقف ساختن عملیات ساخت

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان ها گـواهی پایـان سـاختمان و در مـورد      -8ثبصره 

ساختمانهاي نا تمام گواهی عدم خلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را 

  .در سند قید نمایند 

) 24/11/1355( تیصره الحاقی به ماده صـد قـانون شـهرداري هـا      6ختمان هائی که قبل از تصویب قانون در مورد سا

معامله انجام گرفته و از ید اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالك را شـامل نگـردد گـواهی عـدم     

  .ند انجام معامله بالمانع می باشد خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در س

در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدیـدي حـادث   

نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشـد بـا ثبـت و تصـریح     

  .ت انجام معامله بالمانع می باشد مراتب فوق در سند مالکی

ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شـده اسـت از شـمول     -9تبصره 

  .ماده صد قانون شهرداري معاف می باشند  1تبصره 

ا مالک یا قائم مقام او از تاریخ در مورد اراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري ی -10تبصره 

ابالغ راي ظرفمدت ده روز نسبت به آن راي اعتراض نماید ، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر مـاده صـد   

راي ایـن کمیسـیون قطعـی    . خواهد بود که اعضاي آن غیر از افرادي باشند که در صدور راي قبلی شرکت داشته انـد  

  . است 
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آئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم - 11تبصره 

  .اجراست و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود 

  : قانون مالیات بر ارزش افزوده

  .خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد مالیات و عوارض  -43ماده 

%) 5( دریایی و هوایی پنچ در ) به استثنا ریلی ( ل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی حم –الف 

  ) .به عنوان عوارض ( بها بلیط 

عوارض سالیانه انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در  -ب

  .و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودي آنها ) داخلی ( هزار قیمت فروش کارخانه

به استناده خودروهاي گاز ( ماده این ماده در مورد خودورهاي با عمر بیش از ده سال ) ب(عوارض موضوع بند  –تبصره 

% ) 100(ثر تا صد در صد و حداک%) 10( به میزان ساالنه ده درصد ) تا مدت ده سال ( به ازاي سپري شدن هر سال ) سوز 

  .عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد 

این قانون پس ار موعد مقرر ) صرفا موضوع بند الف و ب) ( 43(پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده  - و - 46ماده 

  .به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود%) 2( موجب تعلیق جریمه اي معادل دو در صد 

  : قانون برنامه پنجم توسعه کشور 

شوراهاي اسالمی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام  -174ماده 

  .در آمدهاي پایدارشهرداریها با اعمال سیاستهاي ذیل اقدام نماید 

تجاري، اداري ، صنعتی متناسب با کاربریها ي مسکونی  کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در کاربریهاي –الف 

همان منطقه با توجه به شرایطی اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره 

برداري از واحد هاي احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و امالك ، ناشی از اجراي طرحهاي 

  .وسعه شهري ت

تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه هاي خدمات عمومی و شهري ، نگهداري ، نوسازي و عمران شهري همچنین -ب

  .تعیین سهم دولت در ایجاد زیر ساختمان توسعه ، عمران شهري و حمل و نقل 

  .و خدمات  تبدیل عوارض موضوع در آمد شهرداریها از عوارض بر امالك به عوارض ناشی از مصرف - ج

  .تعیین ضمانت اجرایی براي وصول عوارض ، بهاي خدمات و سایر در آمدهاي قانونی شهرداریها  - د

  .افزایش تراك زمینهاي مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهاي غیر مشجر با سطح اشغال بیشتر  - ه

  .تقویت ساز و کارهاي مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداري  - و

ن سپاري وظایف قابل واگذاري و هدایت لودجه شهرداریها و به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی برو -ز

  .آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتیارات شهرداري به دستگاههاي اجرایی 
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  این تعرفهدرشدهبردهبکارعباراتیاهاواژهازبرخیتعاریف-1ماده

قانون تشکیالت ،  71ماده  16به عوارضی اطالق می گردد که اختیار بر قراري و وضع آن مطابق بند:عوارض محلی-1

اصالحات بعدي با شواراي اسالمی  01/03/1375وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

  .شهر می باشد 

) اعم از کاال و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود ( عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید 

از انواع عوارض محلی می توان عوارض وضع شده یراي زمین ، ساختمان . در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می گیرد 

  . را نام برد  ماشین آالت و عوارض کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص

به کلیه عوارضی اطالق می شود که مراجع بر قراري آن شوراي اسالمی شهر نبودن و قانگذار صالخیت بر قراري : عوارض ملی - 2

  . آن را تعیین نموده است 

  . ... 100جرائم ناشی از آرا قطعی کمیسیون ماده / مانند عوارض مازاد بر تراك مجاز : پایدار ناعوارض -3

یا سطح شهر ، خودرو، پنچ درصد بلیط مسافر ، صدورپروانه ، / نوسازي / مانند عوارض ملی : عوارض پایدار :   عوارض پایدار - 4

  ...کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص و 

  عوارض 

تاق، اشاملوشودمیساختهخانوادهیاوسکونت افرادبرايکهساختمانهاییکلیهازاستعبارت:مسکونیواحد-5

  .باشدهاي الزمسرویسوآشپزخانه

استفادهبمنظورشهرداریهاقانون55ماده24ذیل بندتبصرهبرابرکهساختمانهاییکلیهازاستعبارت:تجاريواحد-6

تـابع واحـدهاي یـا صنفی ونظامقانونپوششتحتصنفیواحدهايآنهادریاوگردیدهتجارت احداثوپیشهوکسب

.باشدداشتهفعالیتجارتتقانون

ایـن درهسـتند مالیـات پرداختمشمولشوند ومیادارهبازرگانیبااصولکهاسالمیانقالبونهادهايدولتیمؤسسات

.محسوب میشودتجاريواحدتعرفه

تولیـدي وصـنعتی کارگاههايایجادیاواستفاده صنعتیبمنظورکهساختمانهاییکلیهازاستعبارت:صنعتیواحد-7

قسمتایننگردد،درتعریف تجارياگرمشمولشهريوتأسیساتخدماتی ,جهانگردي ,صنعت توریسم. (شودمیاحداث

.)گیردمیقرار

تعریـف شـمول ازکـه سـاختمانهایی انقالب اسالمینهادهايودولتیساختمانهايکلیهازاستعبارت:اداريواحد-8

  .گیردقرارمیاداريواحددر ردیفباشدخارج 3و2و1بندهاي

وزارتوپرورشوآموزشسازمانتأییدیهباکاربري آموزشیدرکهساختمانهاییکلیهازاستعبارت:آموزشیواحد-9

، مـدارس  دبسـتانها ،کودکسـتانها ازاعـم (آموزشـی مـدارس کلیـه کـودك، مهـد منظوراحـداث بـه عـالی آمـوزش 

  .گیردمیقراربرداريبهرهموردواحداث)آموزشیوسایرمراکزعلمیهراهنمایی،دبیرستانها،دانشگاهها،حوزه

سازمانتأییدبا)درمانیبهداشتی،(مربوطه که درکاربريساختمانهائیکلیهازاستعبارت:درمانیوبهداشتیمراکز-10

نها، درمانگاههـا، مراکـز  بهداشـت، بیمارسـتا  بهزیسـتی، خانـه  عمومی، تأسیساتحماماحداثبه منظوردرمانوبهداشت

  .گیردمیقراربرداريمورد بهرهواحداث ...وبهداشتی، آزمایشگاهها
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احـداث بـدنی تربیـت سـازمان با تأییـد کاربري مربوطهدرکهتربیتیوورزشیاماکنازاستعبارت:ورزشیاماکن-11

.گیردمیقراربرداريبهرهومورد

بـرق، گـاز،   ترانسفورماتور، پستمانند آب، پستوتجهیزات شهريازتأسیساتاستبارتع:شهريو تجهیزاتتأسیسات-12

.گرددمیاحداثشهروندانرفاه عمومیجهت ...و مخابرات

سـالن کتابخانـه، هـا، مـوزه قبیـل ازکـاربري مربوطـه  درکهساختمانهائیازاستعبارت:فرهنگیوتاریخیاماکن-13

.گیردمیقراربرداريبهرهموردوسینما، تئاتر، احداثسالن) ...وهنريفرهنگی،(نمایشگاههااجتماعات،

14-):(P1366اسـفند مصـوب مسـتقیم هـاي مالیاتقانون64مادهموضوعشهرهردرامالكمعامالتیارزشآخرین

دارائیتیمعامالصار ارزشاختبطورکهگرددمیابالغوتعیینامالكتقویمکمیسیونکه توسطاسالمیشورايمجلس

.باشدمیعملمالك 1390سال معامالتیارزشدفترچهایندروشودمیگفته

مجلـس 1366اسـفند مصـوب مسـتقیم قانون مالیاتهـاي 64ماده )ج(بندموضوعساختمانقیمت:ساختمانقیمت-15

مـی گفتهنیزقیمت ساختمانبطوراختصارکهگرددمیابالغوتعیینامالكتقویمتوسط کمیسیونکهاسالمیشوراي

.شود

بهآنطبقاتوگیردقراربرداريبهرهموردعنوان تجاريبهفقطکهشودمیاطالقساختمانهاییبه:متمرکزتجاري-16

....وبازارمحدودهدرهاي واقع،مغازهپاساژهامانندشودنمیواقعاستفادهموردتجاريغیریاکاربريمسکونیصورت

وپارکینـگ عنوانبهساختمانکلدرصد مساحتپنجاهحداقلکهگرددمیاطالقکاربري ايبه:تجاريپارکینگ-17

  .شودواقعبرداريمورد بهرهتجاريبصورتمابقی

) ح تفضیلی عمق تعیین شده در طر( متر  8الی  6به امالکی گفته می شود که فقط در طبقه همکف به عمق : تجاري نواري -18

در خارج از عمق در تغییرکاربري نوار تجاري حداکثر ( اجاره احداث مغازه دارند و در طبقات حق ایجاد مسکونی با دفاتر تجاري 

  .دارد ) متر پیش بینی گردد  8عمق 

کربري عرصه ملک به  در صورتیکه کاربر ملک غیر از تجاري نواري باشد ابتدا می بایست بااستفاده از جدول ضریب تغییر: تبصره 

  .عمل شود  17کاربري تجاري نواري تغییر یافته و سپس در صورتی که نیاز به افزایش عمق تجاري باشد برابر مفاد بند 

به مجموعه هائی گفته می شود که داراي کابریهاي متفاوت و بصورت همزمان در یک مجموعه : مجتمع هاي مختلط -17

  .مورد ایتفاده قرار گیرند 

در مهات مقرر در آن به پایان نرسیده باشد و مالک در خواست ادامه اعتبار چنانچه سند شناسنامه ساختمان: تمدید پروانه  -20

روز قبل از انقضاي مهلت مقرر پروانه شهرداري کرده و شهرداري مکلف به ثبت در دفتر اندیکاتور شهرداري به همان  10حداقل 

  .رد نظر می باشد روزي که مورد در خواست باشد مو

صدور مجوز احداث بنا اعم از بناي جدید یا تکمیل ساختمان نیمه تمام پس از انقضاي مهلت مقرر در پروانه : تجدید پروانه  -20

  می باشدساختمان در صورتیکه دخواست مالک نیز براي تمدید پس از انقضاي مهلت مقرر در پروانه شد مورد نظر

  .بایستس رعایت شود  1391هاي عوارضی سال موارد ذیل در کلیه تعرفه 

داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه اي بر ملک مشرف و یه معبر مالك عمل خواهد بود چنانچه ملکی  - 1

خیابانی که از میدان تا فلکه همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه اي جبهه 

  .منشعب می گردد محاسبه خواهد شد 



١٩

هیات عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر  3/2/85مورخ  48و همچنین دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587باتوجه به دادنامه شماره  -2

در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن راي  100قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمان عالوه بر جرائم کمیسیون ماده 

  .توسط کمیسیون مذکور قابل وصول خواهد بود 

و یا معافیتهایی که قوانین ) 17/2/87پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( کلیه معافیتهاي موجود در قوانین مصوب  -3

قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمان  181ده بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ما

  .مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیت نخواهد بود 

قانون  138کمیسیون موضوع اصل  8/10/87- ك/41134/ 182455معافیت موضوع تصویب نامه شماره * 

  .اساسی

قانون  138کمیسیون موضوع اصل  8/10/87–ك 182455/41134ره تصویب نامه شما 2ماده  2با ایتناد تبصره 

از پرداخت کلیه هزینه هاي ) همسر فرزندان و والدین ( و باالتر ، آزادگان ، خانواده شهدا % 25اساسی ، جانبازان 

خت و زیر تراکم سا( انشعاب آب و برق ، گاز ، و عوارض شهرداري و هزینه هاي صدور پروانه ساخت تایکصد متر مربع 

در صورتی . براي یک بار معاف می باشند و در مجتمع هاي مسکونی سهم هر فرد تا سقف مذکور مالك اقدام است ) بنا 

که متراژ هر واحد با سهم هر واحد شرایط بیش از یکصد متر مربع باشد صرفا مازاد بر یکصد متر مربع مشمول پرداخت 

  .هزینه ها و عوارض مذکور می باشد 

مجلس شوراي اسالمی و  25/02/87قانون ساندهی و حماسیت از تولید و عرضع مسکن مصوبه  16وع ماده موض* 

  .آئین نامه اجرایی آن 

کلیه طرح هاي تولید مسکن ویژه گروههاي کم در آمد و طرحهاي تولید مسکن دربافت ها فرسوده شهرها مشمول 

دولت موظف . و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد  هزینه هاي عوارض ساخت و تراکم ساخت% 50تخفبف حداقل 

تخفیف اعمال شده از سوي شهرداري ها ناشی از اجراي این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه % 100است معادل 

  .سنواتی منظور و پرداخت نمایند 

کلیه  6/8/87ضه مسکن مصوبه آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عر 45ردیف یک ماده 

سازندگان واحد هاي مسکونی ویژه گروهاي کم مسکن مصوبه در آمد و واحد هاي مسکونی احداثی در محدوده مصوب 

  . بافت هاي فرسوده شرهی مسمول اعطاي تخفیف و تقسیط و به شرح زیر می گردد 

ه و تراکم ساختمان مجاوز منظور در طرح هاي شهرداري ها دهیاریها موظفند حداقل هزینه هاي عوارض صدور پروان - 

جامع و تفضیلی مصوب براي واحد هاي موضوع این ماده را تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله 

ضمناًاین تخفیف براي بناهاي بر پروانه که منجر به راي کمیسیون ماده صد می گردد . باقیمانده عوارض اقدام نمایند 

  .نمی باشد 

  1389تعرفه بهاي بهاي خدمات شهرداري مصوبه سال  20تخفیفات موضوع ماده * 

و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحد هایی که توسط ) ره (مدد جویان تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی  - الف

عوارض پروانه  از پرداخت) متر مربع  99حداکیثر ( خیرین براي افرارمذکور ساخته می شود در رعایت الگوي مصرف 

  .ساختمان براي یکبار معاف می باشند 

یک واحد مسکونی براي یکبار در ) تراکم وزیر بنا ( کارکنان شهرداري از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان  -ب

  .متر مربع زیر بنا معاف می باشد  120طول خدمت و تا سقف 
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مربوطه باالترین قیمت منطقه اي بر ملک مشرف به معبر بر باشد در محاسبه عوارض  نانچه ملکی داراي چندچ - 1

مالك عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض براساس باالترین قیمت 

  .منطقه اي جبهه خیابانی که از میدان ییا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد

هیأت عمومی دیوان  3/2/85مورخ  48و همچنین دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587با توجه به دادنامه شماره  -2

در  100عدالت اداري مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی عالوه بر جرایم کمیسیون ماده 

  .محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأي توسط کمیسیون مذکور قابل وصول خواهد بود

و یا ) 17/2/87پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  (معافیت هاي موجود در قوانین مصوب  کلیه- 3

  .قانون برنامه پنجم 181معافیتهایی  که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١

)دیوارکشی(ري دیوارگذاپروانهصدورعوارض -2ماده

درصد قیمت منطقه اي به  60برابر با نمایند،مراجعه میشهرداريبهدیوارگذاريپروانهاخذجهتکهمالکینیازآندسته

  .ازاي هر متر طول اخذ گردد

  
=T   طول دیوارکشی    p =   قیمت منطقه                           .pT =عوارض دیوار کشی  

  

  .احصار از سوي شهرداري با درخواست متقاضی انجام می پذیرد صدور مجوز ) 1(تبصره 

صدور مجوز احصار بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده هیچگونه مجوزي در جهت ) : 2(تبصره 

  .احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قید شود 

چه مدارك معتبرهمچون صدور احکام و آراء قطعی از سوي مراجع و محاکم قضائی و ذیصالح چنان) 3(تبصره 

  . مبنی بر تشکیک و یا نفی مالکیت متقاضی به شهرداري ارائه شود ، صدور مجوز احصار متوقف خواهد شد 

ب با وضع محل و یا قانون شهرداري نسبت به زمین و بنا هاي مخروبه و غیر مناس 110به استناد ماده ) 4(تبصره 

نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی و پاکی و پاکیزگی و زیبایی 

شهر یا موازین شهرسازي باشد ، شهرداري با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه 

آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا  به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت

امتناع کرد شهرداري می تواند به منظور تامین نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و 

متولی و یا متصدي  شهرسازي هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدي ده از مالک یا

موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ می شود در صورتی که مالک ظرف 

پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نکرده صورتی حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه 

  .ارجاع خواهد شد  77ذکور در ماده ظرف مهلت مقرره اعتراضکرد موضوع به کمیسیون م

صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همجنین آراء کمسیسون رفع اختالف مذکور در ماده 

در حکم سند قطعی و الزم االجرا بودن و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمی  77

  . صادر و به مورد اجراء بگذارد الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائیه 

متر می باشد که با ترتیب دیوارفنس یا نرده مطـابق ضـوابط    2حداکثر ارتفاع مجاز جهت احصار ): 5(تبصره 

شهرداري مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را بـه تفکیـک در مجـوز    . ( طرح تفصیلی شهر احداث خواهد شد

  صادره درج نماید

  .حذف شد-3ماده 

  .ذف شدح-4ماده
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  تفکیکینصابحدکسريعوارض  -5ماده

مـی راتفکیـک تقاضـاي و از شـهرداري بـوده مالکیـت سنددارايکهتفکیکقابلبامساحتزمینهائیبراي:الف

هـر متـر  ازايبـه باشـد، داشتهراتفکیکضوابطحد نصابقطعاتی کمتر ازتفکیکاثر اجرايدرنمایند چنانچه

اخـذ تفکیکـی حد نصـاب کسريعوارضعنوانبهايبرابر قیمت منطقهp2شدهیینتعنصابحدکسريمربع

.گردد

قانون ثبت اسناد و امالك، سند مالکیت دریافت نموده و یا مـی نماینـد،    147-148امالکی که به استناد ماده :ب

دو برابر قیمت (عوارض کسري برابر بند الف) بر اساس طرح تفضیلی(در صورت داشتن کسري حد نصاب تفکیکی 

در یافت خواهد شد، ضمناً این عوارض به هنگام مراجعـه مودیـان بـه شـهرداري و دریافـت هـر گونـه        ) منطقه اي

  .استعالم قابل وصول خواهد بود

نصـاب حدپرداختمشمولاندنمودهدریافتشهرداريازانتقالبالمانع نقل وپاسخقبًالکهزمینهایی:1تبصره

.ردندگنمیتفکیکی

کسريعوارضپرداختمشمولباشدمی1369سالازقبلآنهامالکیتسندصدورتاریخکهزمینهایی:2تبصره

.گردندنمیتفکیکیحدنصاب

نسـبت تفکیکقانونیعوارضاخذتعلق گیردآنهابهتفکیکیحدنصابکسريعوارضکهامالکیکلیه:3تبصره

  ).4برابر ماده (استالزامیبودهیتسند مالکدارايکهملکقدرالسهمبه

سـند دریافـت نمـوده     147-148بدون طی مراحل قانونی از طریق ماده  1381زمینهایی که قبل از سال :4تبصره 

و در سـایر   اند و داراي اعیانی می باشند عوارض کسري حد نصاب یک برابر قیمت منطقه اي وصـول خواهـد شـد   

  .رددموارد برابر بند الف محاسبه می گ

  .حذف شد-6ماده

  عوارض ورود امالك به محدوده قانونی و حریم شهر-7ماده 

ماده واحده قانون  4در مورد عوارض ورود امالك به محدوده قانونی شهر شهرداري حسب مورد براساس و به رعایت تبصره 

مزایاي ورود به محدوده مجلس شوراي اسالمی عمل و عوارض متعلقه ، حقوق و 29/8/68تعیین وضعیت امالك مصوب 

  .توسعه و عمران شهري را وقف قانون مذکور اخذ نماید

  : عوارض تمدید پروانه و تجدید -8ماده

  انکارشناسنامه ساختمان ضوعات مربوط به صدور پروانه و پایمو

اره ثبت و امالك و یـا اسـناد   اسناددي که در اد( قانون مدنی  1287پروانه صادره از سوي شهرداري و مامورین رسمی آن طبق ماده 

رسمی است و پس از ) .رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صالحیت آنها بر طبق مقررات تنظیم شده باشد رسمی است 

صدور ابطال آن آن سوي شهرداري مسکن نیست و چناچه بنا به دالئلی نظر به ابطال آن باشد از طریق راجع صالحه قضایی این امـر  

 1/11/77مصـوبه شـوراي عـالی اداري مـورخ      6ام شود و شهرداري نمی تواند نسبت به ابطال آن راساً اقدام کند به اسـتناد بنـد   انج

شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی است پس می توان نتیجه گرفت اگر شناسنامه ساختمان در زمان مقـرر درج شـده در   
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مانی آن سپري شده باشد ایطال نمی گردد بلکه میتوان داراي عدم اعتبار قـانونی پروانـه   آن جهت اجراي عملیات ساختمانی مهات ز

  .ساختمانی تلقی کرد

چنانچه سند شناسنامه ساختمان در مهلت مقرر در آن به پایـان نرسـیده باشـد و مالـک در خواسـت ادامـه       : تمدید پروانه : تعاریف 

پروانه شهرداري کرده و شهرداري مکلف به ثبت در دفتـر کاریکـاتور شـهرداري بـه      روز قبل از انقضاي مهلت مقرر 10اعتبار حداقل 

  .همان روز که مورددر خواست باشد مورد نظر می باشد 

صدور مجوز احداث بنا اعم از بناي جدید یا تکمیـل سـاختمان نیمـه تمـام پـس از انقضـاي مهلـت مقـرر در پروانـه          : تجدید پروانه 

  .واست مالک نیز براي تمدید پس از انقضاي مهلت مقرر در پروانه باشد مورد نظر می باشد ساختمان در صورتیکه در خ

   اعتبار پروانه ساختمان از تاریخ صدور شروع عملیات ساختمان یک سال می باشد و قابل تمدید می باشد و حـداکثر مهلـت

قانون نوسازي و عمران شهري در پروانـه   29ماده  2اتمام عملیات ساختمان از زمان شروع عملیات ساختمانی طبق تبصره 

مشخص و درج گردد و شهرداري می تواند پروانه را باري دو سـا متـوالی قبلـی    ) شناسنامه ساختمان ( ساختمان شهرداري 

  .ازاتمام مهات مقرر در پروانه ساختمان در خواست تمدید نماید و عوارض پروانه مجدد وصول نخواهد شد 

هلت مقرر در پروانه ساختمانی نسبت به شروع عملیات سـاختمانی اقـدام ننمـود و مهلـت آن پایـان      چنانچه مالک پس از م

منظور تغییر در ضرائب عـوارض و  ( یافته باشد و تمدید نکرده باشد شهرداري می تواند عوارض ما به التفات صدور پروانه را 

.به نزخ روز محاسبه و اخذ نماید ) قیمت منطقه اي 

در خواست مالک جهت تمدید یا اخذ پایان کارساختمانی پس از اتمام مهـات مقـرر پروانـه سـاختمانی باشـد       در صور تیکه

در صورتیکه تغییرات در ضـرائب عـوارض سـابق و افـزایش قیمـت      ( تمدید پروانه ساختمانی با وصولی مابه التفات عوارض 

.ممکن خواهد ) منطقه اي بوجود آمده باشد 

ید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی به شهرداري مراجعه و با توجه بـه  چنانچه مالک جهت تمد

قانون نوسـازي انجـام نگرفتـه     29ماده  2گزارش واحد فنی هیچگونه عملیات ساختمانی در مهات تعیین شده طبق تبصره 

محاسـبه و  ) عـوارض جدیـد   ( عوارض به نـرخ روز  باشد شهرداري می تواند کلیه ضوابط فنی و شهري جدید و مابه التفات 

.توضیح اینکه اینگه پروانه ساختمانی مشابه پروانه اي صادره شهرداري خواهد بود . اخذ نماید 

 مصـوبه شـوراي عـالی اداري مـورخ      2بند الف بنـد  ( شهرداري مکلف است ظرف مدت یکهفته پس از دریافت مدارك الزم

مه که حاوي پروانه ساختمان است اقدام نمایند در غیر این صورت به دالیلی صدور پروانه نسبت به صدور شناسنا 1/11/71

ساختمان ملک به سال بعد موکول شود و شهرداري علت نواقص و کسرس مدارك مورد نیاز را مستدل و مسـتند کتبـاً بـه    

.د ذینفع اعالم ننماید مشمول مابه التفات عوارض به نزخ روز در سال بعد نخواهد ش

      چنانچه مالک پس از در خواست صدور پایان کار ساختمان احداث شده و گزازش واحد فنی مبنـی بـر اتمـام سـاختمان بـا

را نقـداً یـا بصـورت اقسـاط     ) خالف ، عـوارض متعلقـه   ( ضوابط فنی و شهرسازي حاکم بر ملک کلیه حقوق متعلقه از بابت 

یان کار مغایر در ساختمان احـداثی مشـاهده ننمـود بـدون دریافـت      پرداخت نماید شهرداري مکلف است در زمان صدور پا

وجهی پایان کار ذینفع را صادر نماید 

  قانون نوسازي و  29ماده  2حداکثر مدت اعتبار پروانه ساختمان از زمان صدور تا پایان کار موضوع تبصره 

  ماه  18متر مربع زیر ینا  500طبقه با مساحت تا  4کمتر از 

  ماه  24متر مربع زیربنا  2000تا -501طبقه با مساحت 4کمتر از 

  ماه  30متر مربع زیر بنا  500تا  2001طبقه با مساحت  4کمتر از 

  ماه     24متر مربع زیر بنا  500طبقه با مساحت تا  4بیشتر از 

  .حذف شد-9ماده 
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بنااحداثعوارض-10ماده

  مسکونیبناياحداث-1

  :واحدتکمسکونیبناياحداثپروانهصدور -الف

  حداقل  مربعمتریکعوارض  )متر مربع(بنا کلناخالصسطح  ردیف

  P30%  26000  60تا   1

P35%33750  100تا  60از   2

  P80%  42000  150تا  100از   3

  P105%  50750  200تا  150از   4

  P145%  60000  300تا  200از   5

  P195%  72000  400تا  300از   6

  P250%  99000  500تا 400از   7

  P315%  127500  500بیش   8

منظور از واحد مسکونی تک واحدي ، اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه ، بـیش از یـک واحـد احـداث نشـود و      : 1: بصره ت

 توضیح اینکه چنانچه سـاختمان طبقـاتی   چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدي محسوب نمی گردد

مجتمـع مسـکونی   داراي یک ورودي و دسترسی جداگانه براي واحد ها پیش بینی گردید حتی اگر یک واحد از هر طبقه باشـد 

هاي مسکونی مـالك  از نوع مجتمع) احداث اعیانی مسکونی ( و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا  منظور می گردد 

  .عمل خواهد بود 

با رعایـت ضـوابط و مقـررات    ) خارج از اعیانی ( واست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزي در صورت در خ: 2تبصره 

چنانچه قسمتی از اعیانی بـراي ایـن منظـور اسـتفاده شـود در      . قابل وصول می باشد % p  50شهرسازي به ازاي هر متر مربع 

  . عوارض زیر بنا مورد محاسبه قرار می گیرد 

  سبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در حد تراکم پایه بر اساس ضوابط شهرسازي مالك عمل قرار می گیرد در محا: 3تبصره 

قـانون اساسـی ، کلیـه     138کمیسیون موضوع اصل  03/07/1390ك مورخ  47098ت / 131956به موجب تصویبنامه : 4بصره ت

تصـویب نامـه    1و سایر مشمولین مقرر در ماده ) سر ، فرزند و والدین هم( در صد و یاالتر ، ازادگان و خانواده شهدا  250جانبازان 

مازاد بـر یکصـد متـر    . مذکور از پرداخت عوارض شهرداري و هزینه هاي صدور پروانه ساخت تا یکصد متر مربع معاف می باشند 

  .ات مسکن مهر می باشند درصد نیز صرفاً مشمول استفاده از تخفیف 25جانیازان زیر . مربع مشمول پرداخت عوارض است 

  : ساختمان هاي چند واحدي هاي عوارض صدور پروانه ) ب

  عوارض یک متر مربع  )متر مربع(بنا کلناخالصسطح  ردیف
درصد 

  افزایش
  حداقل 

1  199-1  100)/P60*%30000  %100)میانگین سطح واحد

2  399-200  100)/P65*%40000  %100)میانگین سطح واحد

3  599-400  100)/P70*%50000  %30  )میانگین سطح واحد  

  60000  %35  )میانگین سطح واحد%*P75/(100  به باال 600  4
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مسکونیواحدتعداد)/ مشاعات +مفید(ناخالصبنايزیرکلسطح =واحدسطحمیانگین: 1تبصره 

داري و یا در هر طبقه بـیش از یـک   منظور از واحد مسکونی چند واحدي اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهر:2تبصره 

  .واخد مسکونی احداث گردد 

در خصوص تعاونی هاي مسکن ، مجتمع هاي مسکونی و انبوه سازان مبناي سطح زیر بنا عبارتست از متوسـط زیـر بنـاي     :3تبصره

  .هرواحد که از تقسیم سطح کل زیر بنا بر تعداد واحد هاي مسکونی حاصل می شود 

مـورخ   43165ت / 126560به کلیه هزینه هاي ساخت و ساز تعاونیهاي مسکن مهر بر اساس تصمیم نامه شماره در محاس :4تبصره

  . اقدام خواهد شد  29/10/1388مصوبات چهل و یکمین جاسه شوراي مسکن استان مورخ  9ریاست جمهوري و بند  06/88/ 24

بـا رعایـت ضـوابط و    ) خـارج از اعیـانی   ( نا ، جکـوزي  در صورت در خواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سـو :5تبصره

چنانچه قسمتی از اعیانی براي این منظور استفاده . قابل وصول می باشد % p50مقررات شهر سازي به ازاي هر متر مربع 

  . شود در عوارض زیر بنا مورد استفاده قرار نمی گیرد 

  تراك پایه بر اساس ضوابط شهرسازي مالك عمل می گیرد در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در:6تبصره

:پذیره تجاري ، اداري ، صنعتی و تجهیزات شهري  عوارضمحاسبهنحوه-2

      اسـتفاده 1-2جـدول  ازشهريتجهیزاتصنعتی ,اداريتجاريواحدیکازمربعمتریکپذیرهعوارضمحاسبهبراي -1-2

  .شوندمی

)شهريوتجهیزاتصنعتی,اداري,تجاري(واحدازیکمترمربعیکیرهپذعوارض:1- 2جدول

ف
دی

ر
  

  طبقات
       تجاري

  94سال 

  فرهنگی.اداري.ورزشی  97پیشنهاد براي سال 

  درمانی.
  مالحضات  صنعتی

  حداقل  

اسـت از ايمنطقهعبارتکهقیمت  P5/2  P5/0    ندارد  P2/4  زمینزیر  1

کـه زمـین معـامالتی ارزشآخـرین 

واقتصـادي امـور ادارهمـالك عمـل  

  اجـراي دروبـوده هر شـهر دارایی

مسـتقیم  مالیاتهـاي قـانون 64مـاده 

.گرددابالغ میوتعیین

چنانچـه  پـذیره عـوارض درمحاسـبه 

منطقه قیمتباشدبردودارايزمینی

معبـر  بـه مشـرف ملـک برگرانتراي

  شدخواهدمحاسبه

  P5/7  P10  40000000  P5/3  P5/1  همکف  2

    P75/3P5  25000000  P2  اول  3

  P5/3  p5/4  20000000  P75/1  دوم  4

  P3  P4  15000000  P1  سوم به باال  5

  P2  P45000000  P1  انباري  6

  P4      P5/2  نیم طبقه   7

8  
بالکن 

  مغازه 
P1     -  

.جهت وصول عوارض استفاده میگردد 7شد از ردیف با) حداکثر یک سوم مغازه(درصورتیکه بالکن مغازه بیش از حد مجاز  :1تبصره 

عبارتست از زیرزمین که در زیر مغازه ها احداث شده و ارتباط مستقیم و آزاد با گذر نداشته باشـد   1-2جدول  6انباري مذکور در بند   :2تبصره 

  .به میگرددو فقط براي انباراستفاده شود درغیر اینصورت تمام انباریهاي تجاري در ردیف تجاري محاس

  .ساختمان پزشکان در ردیف واحدهاي تجاري محاسبه میگردد:3تبصره 

ریال بشـرح  10000ايمنطقهقیمتکهمربعمتر100طبقههرمتراژبه) زمینهمکف،زیر(طبقهدودرتجاريواحدیکپذیرهعوارض: مثال

  :بودخواهدزیر

                                                                                                10000=P

  10*10000=100000)                       1-2( جدولستون یکردیف دوبهتوجهباهمکفمربعمتریکپذیرهعوارض

     100000*100=10000000                                               عوارض پذیره طبقه همکف                                    
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  42000*100=4200000زمین                                           زیرپذیرهعوارض

  7500000+4200000=11700000طبقه                           دوپذیرهعوارضکل

رهنگی هنري ، بهداشتی درمانی متعلـق و وابسـته بـه دولـت و     عوراض صدور پروانه ساختمان واحد هاي آموزشی ، ورزشی ، مذهبی ،ف:4تبصره 

( همچنین در صورت احداث مراکز فوق توسط واحد هاي نظامی انتظامی و امنیتی مطابق با تعرفـه عـوارض صـدور پروانـه سـاختمان زیـر بنـا        

  .از نوع تک واحدي به ازاي هر متر مربع خواهد بود ) احداثی اعیانی 

( یا ، حسیسنه ها ، امازاده ها ، اماکن مقدسه و متبرکه که بدون پرداخت هر گونه عوارض در حـد ضـوابط طـرح تفصـیلی     مساجد ، تکا :5تبصره 

  .از پرداخت عوارض معاف می باشند ) مصوب 

             زرگـانی اداره  شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی و واحد هاي وابسته بـه آنهـا کـه بـا اصـول با      :6تبصره 

  . می شود ، مشمول تعرفه عوارض پذیره یک واحد تجاري براي صدور پروانه ساختمان می باشند 

  منظور از حداقل در این تعرفه بیانگیر این است که عوارض دریافتی نباید از حداقل کمتر باشد: 7تبصره 

در  2از بنـد   2-1عوارض نخواهد شد طبق ارزش منطقـه اي بـا ضضـریب جـدول     مترمربع شامل حداقل  30مساحت تجاري کمتر از  :8تبصره 

  .تجاري هاي تک واحدي لحاظ خواهد شد

 2-2براي محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاري اداره ، صـنعتی تجهیـزات شـهري از جـدول      -2-2

  . استفاده می شوند 

  مجازدهنهوارتفاعبااداري,تجاريدواحازچندمربعمتریکپذیرهعوارض:2- 2جدول

  تجاري  طبقات  ردیف
  اداري.ورزشی

  درمانی.فرهنگی .
  مالحظات

  n (p42/0  )10+n (p275/0+10(  زمینزیر  1
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  10+n (p44/0(  np9/0)+10(  همکف  2
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.جهت وصول عوارض استفاده میگردد 7باشد از ردیف ) هحداکثر یک سوم مغاز(درصورتیکه بالکن مغازه بیش از حد مجاز  :1تبصره 

عبارتست از زیرزمین که در زیر مغازه ها احداث شده و ارتباط مسـتقیم و آزاد بـا گـذر     1-2جدول  6انباري مذکور در بند   :2تبصره 

  .محاسبه میگردد نداشته باشد و فقط براي انباراستفاده شود درغیر اینصورت تمام انباریهاي تجاري در ردیف تجاري

  :شودعملبشرح ذیل)دستورالعمل2-2موضوع جدول(اداريوتجاريواحدچندازمتر مربعیکپذیرهعوارضدر محاسبه:توجه

:شودرعایتزیرموارداینکهبرمشروطبودخواهدفوقشمارهالعملجداول دستوراساسبرتجاريواحدچندازمربعمتریکپذیرهعوارض)الف

  داراییروزايمنطقهقیمتبرابر25تاحداکثرهمکفطبقهدر

  داراییروزايمنطقهقیمتبرابر15تاحداکثرزیرزمینطبقهدر

داراییروزايمنطقهقیمتبرابر12تاحداکثراولطبقهدر

داراییروزايمنطقهقیمتبرابر10تاحداکثردومطبقهدر

داراییروزايمنطقهقیمتبرابر9تاثرحداکبه باالسومطبقهدر

  داراییروزايمنطقهقیمتبرابر6تاحداکثرزیرزمیندرانباري

  داراییروزايمنطقهقیمتبرابر14تاحداکثرطبقهنیم
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:خواهدبودعبارتفوقشمارهدستورالعملجداولاساسبراداريواحدچندمربعمتریکپذیرهعوارض) ب

  داراییروزايمنطقهقیمتبرابر12تاحداکثرمکفهدر-

  داراییروزايمنطقهقیمتبرابر10تاحداکثرزیرزمیندر-

  داراییروزايمنطقهقیمتبرابر8تاحداکثراولطبقهدر-

داراییروزايمنطقهقیمتبرابر6تاحداکثردومطبقهدر-

داراییروزايمنطقهقیمتبربرا4تاحداکثربااله بسومطبقهدر-

  داراییروزايمنطقهقیمتبرابر12تاحداکثرطبقهنیم-

در محاسبه عوارض پذیره مجتمع هاي تجاري مانند پاساژ ، تیمچه ، سراي و امثالهم ، عمق جبهه اول برابر ضرایب مصـوب   :3تبصره 

  . ی باشد قیمت منطقه اي جبهه اول مالك عمل م% 80و مازاد بر آن معادل 

واحد هاي تجاري که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند ، فضاي باز مشاعی کـه در طـول ارتفـاع سـاختمان امتـداد      :4تبصره 

  داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رویت می نماید مشمول عوارض پذیره نخواهد بود 

  . گزدد عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین می :5تبصره 

  )دریافت عوارض صرفاً در زمان صدور مجوز بالمانع است(عوارض پذیره تاسیسات شهري به ازاي هر متر مربع -4-2

تاسیسات و تجهیزات شهري مانند منبع آب ، پست ترانسفور ماتور ، پست گاز ، پسـت مخـابرات و غیـره    -1

  p    25به ازاي هر متر مربع اعیانی         

  p    25کیوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر متر مربع اعیانی ) BTS(ق و مخابرات دکل هاي بر -2

  p    25کیوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر متر طولی    ) BTS(دکل هاي برق و مخابرات  -3

  پذیره تجاریمحاسبه می شود  2-1بر اساس جدول : تبصره 

  عوارض خدمات شهري  -5-2

  )پذیره ، تراکم، پارکینگ(مجموع عوارض صدور پروانه% 3معادل               آتش نشانی        -1

  )پذیره ، تراکم، پارکینگ(مجموع عوارض صدور پروانه% 5/1فضاي سبز                     معادل  -2

به حساب  1این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداري محاسبه و در مورد ردیف : 1تبصره 

به حساب سازمان پارکها و فضاي سبز و یا حساب معرفـی شـده    2زمان آتش نشانی و در خصوص ردیف سا

از سوي شهرداري در این زمینه واریز می گردد و صرفاً بایستس در ارتباط با تجهیز و نگهداري آتش نشـانی  

  . و یا فضاي سبز هزینه گردد 

  عوارض بهره برداري از معبر-11ماده 

ن و یا سازندگان ساختمانهاي در حال احداث بخواهند از معـابر شـهري بـراي دپـو مصـالح اسـتفاده       چنانچه مالکی

نمایند یا براي محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار یا فنس و یا هر حایلی که قسمتی از معبر را اشغال کند بـه  

اري با پرداخـت عـوارض بـه    شرطی که موجب کندي تردد و ایجاد مشکل براي شهروندان نشود به تشخیص شهرد

  .شرح زیر مجوز از سوي شهرداري صادر خواهد شد
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  )ریال(عوارض بر مبناي استفاده ماهیانه   شرح  ردیف

  مساحت قابل بهربرداري%*P40  متر10معابر با عرض گذر کمتراز  1

  مساحت قابل بهربرداري%*P65  متر34تا10معابر با عرض گذر  2

  مساحت قابل بهربرداري%*P90  متر34معابر با عرض گذربیشتراز  3

عرض قابل بهره برداري از معابر شهري بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعیین و طول معبر قابل :1تبصره

  .استفاده حداکثر به اندازه بر ملک میباشد

  اشدموظف به گزارش مساحت قابل استفاده از معبر در فرم طبقات می ب) فنی(واحد ساختمان: 2تبصره 

ساختمانیتعمیراتپروانهصدورعوارض-12ماده

بـدون  ...اداريوتجـاري ومسـکونی ازاعـم ساختمانیتعمیراتپروانهصدوردرخواستکهمالکینازدستهآن

  .گرددوصول1397سالخدماتبهايو عوارضتعرفهبرابرذیلجدولبشرح،دارندرابناافزایش

  میزان وصولی  شرح  ردیف

  پذیره و غیرهواحداثاززیربنا اعمعوارض%70  کلی شامل تمام موارد محاسبه عوارض طبق گزارش فنیتعمیرات  1

  پذیرهواحداثاززیربنا اعمعوارض%40  )نقاشی  -درحد کاشیکاري (جزئیتعمیرات  2

  -  نماسازيونماتعمیرات  3
  

  ساختمانشناسنامهالمثنیصدورعوارض-13ماده

رفـتن بـین ازتاییـد  ازبعـد یـا وشدنمفقودیاوسانحهوقوعشدنمحرزازبعدالمثنیساختمانیوانهپرصدور

بـر جزایـی وحقـوقی مسئولیتهايکلیهبرمبنیثبتیتعهداخذیاومراجع ذیصالحسويازحوادثاثردرپروانه

حداکثراینکهبرمشروط(قبلیث مأخوذهاحداارضعو%2میزانبهشودشناسنامهتعویضبهناگزیرمتقاضیذمه

  .میباشدمقدور)ننمایدریال تجاوز1000000کمتر و از 500000مبلغاز

  عوارض اصالح پروانه ساختمانی : 14ماده 

جـامع و   –اصالحات و تغییرات در پروانه ساختمانی مشروط به رعایـت ضـوابط طـرح هـاي هـادي        

حداث اصالحات باشند که منجر به افزایش مساحت مندرج در پروانه تفصیلی بوده چنانچه مالکین مجاز به ا

ساختمانی گردد قبل از احداث می بایستی با انجام تشریفات قانونی الزم اعم از اخذ نظریه مهنـدس نـاظر و   

ارائه نقشه اصالحی به شهرداري اقدام و عوارض متعلقه را بابت اضافه بنـا بـا احتسـاب زیربنـاي منـدرج در      

چنانچه بنا احداث و بـراي آن قسـمت درخواسـت اصـالحات     . و اخذ مابه التفاوت عوارض اقدام نمائید پروانه

  تغییرات گردد پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد مراحل فوق انجام خواهد شد
  اعیانیابقايعوارض-15ماده

    کمیسـیون سـوي ازوشـوند احداث میپروانهمدلولمخالفیابرپروانهمازادیاپروانهبدونکهساختمانهایی

مشـمول 100مـاده کمیسـیون سـوي ازشـده تعیـین جـرائم عالوه برشوندمیابقاءشهرداريقانون100ماده

کـه روزايمنطقـه قیمـت براسـاس (تعرفـه ایـن درموجودشدهپیش بینی ...وتراکمبرمازادعوارض پرداخت
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ضمناً عوارض زیربنا . باشندمی)و داراییاقتصاديامورادارهعملمالكنزمیمعامالتیارزشآخرینعبارت است

  .، کل بنا محاسبه و مابه التفاوت آن وصول خواهد شد)افزایش یا کاهش(و پذیره با توجه به تغییرات بنا 

  تراکمبرعوارض مازاد-16ماده

هادي شهري مورد استفاده قـرار طرح تفصیلی وتراکم مندرج دربرتراکمی که مازادتراکم عبارت است ازبرمازاد

  .وصول میشودمحاسبه واین عوارض بشرح زیر.میگیرد
  

  عوارض یک مترمربع  شرح  ردیف

  P12  در هنگام صدور پروانه عوارض مازادبرتراکم مجازدرکابري تجاري  1

  P10  )مسکونی(در هنگام صدور پروانه عوارض مازادبرتراکم مجازسایرکاربریها  2

  P13  )در مسکونی(عوارض مازاد بر تراکم ابقا توسط کمیسیون ماده صد  3

P15  ) در تجاري و غیره(عوارض مازاد بر تراکم ابقا توسط کمیسیون ماده صد  4
  

  عمومیمعابربرمشرفآمدگیپیشعوارض -17ماده

مقرراتوضوابطبامطابقکهمسکونیواداريتجاري، صنعتی،واحدهاي)بالکن، تراسساختمان،(آمدگیپیشمورددر

زیربناعنوانبهآنمحاسبه مساحتبرعالوهآمدگیپیشمربعمترهرازشود،میاحداثوهادي، ایجادوتفصیلیطرح

  .شودمیوصولومحاسبهزیرشرحبهآمدگیپیشعنوان عوارضتحتعوارضیمربوطه،عوارضاخذو

  مترمربعیکعوارض  شرح  ردیف

  P5/4  ساختمانصورتبهآمدگیپیش  1

  P5/3  روپوشیدهبستهطرفسهبالکنیاتراسصورتبهآمدگیپیش  2

P5/2  روپوشیدهبازطرفسهدویابالکنیاتراسصورتبهآمدگیپیش  3

P5/1  روبازبالکنیاتراسصورتبهآمدگیپیش  4
  

گیـرد قـرار اسـتفاده مـورد یا سـربندي سایبانورتصبهصرفًاطبقهآخرینسقفآمدگیپیشچنانچه:1تبصره 

  .بودنخواهدمادهاینمقرراتمشمول

.گیـرد مشـمول عـوارض نخواهـد بـود     استفاده قراربعنوان مشاعی موردبام ساختمان اگردرتراس روباز:2تبصره 

  .شدمان خواهدجمع زیربناي ساختدرمشمول عوارض زیربنا)درخواست مالکبا( درصورت استفاده اختصاصی

  پارکینگکسريیاحذ فعوارض-18ماده

:زیربه شرحکهمناطقیدربنااحداثپروانهصدورهنگامبهمادهاینموضوععوارض

رارواتومبیـل محلبهدسترسیوقرارداشتهبیشترومتر45عرضبهالسیرسریعخیابانهايبردرساختمان-1

.باشدنداشته

محـل بـه دسترسـی وشـده واقعبیشترومتر20عرضبهخیابانهايتقاطعمتريیکصدفاصلهدرساختمان-2

.باشدنداشتهرارواتومبیل
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شـهرداري کـه باشـد کهـن درختهايمستلزم قطعپارکینگبهورودکهباشدگرفتهقرارمحلیدرساختمان-3

.استندادهراآنهاقطعاجازه

.نباشداتومبیلعبورامکانکم کوچه،عرضعلتبهکهباشدگرفتهقرارهاییکوچهبردرساختمان-4

مقـدور فنـی نظـر ازآندرپارکینـگ احـداث زیـاد شیبعلتبهکهباشدگرفتهقرارمعبريبردرساختمان-5

.نباشد

احـداث تطبقـا سـطح درنتوانفنیاز نظرکهباشدصورتیبهساختمانزیرزمینفرمووضعصورتیکهدر-6

  .نمودپارکینگ

یعنی محلی که در زمان صدور پروانه ساختمان طبق بند یک الی شش از سوي شهرداري نباید مجوز احداث ) الف 

  .پارکینگ صادر گردد و ممنوع می باشد 

و در p 10در صورت احداث پارکینگ در مورد شـش گانـه در واحـد هـاي مسـکونی عوارضـی بـر مبنـاي         : تبصره

  . محاسبه و تعیین می گردد  p14جاري ، اداري و غیره واحدهاي ت

  : عوارض کسري پارکینگ ) ب

وجـود )اداري،صـنعتی ،تجـاري ،مسـکونی اراعـم (سـاختمانها درپارکینگعوارض کسري  تأمینامکانیعنی 

پارکینـگ واحـد هربراي(هاديوتفصیلیطرحپارکینگ مطابقشدهحذففضايمربعمترهربهباشدنداشته

p 14... اداري و براي واحدهاي تجـاري وp 10مسکونیواحدهايدر) مربعمتر25مسکونی وتجاريواحدهايدر

.گرددمیتعیینوحاسبه

.باشدمیمترمربع25اتومبیلگردشاحتسابباپارکینگواحدیکمساحت: 1تبصره

         اسـتان شهرسـازي شـوراي درصـالحیت ارکینـگ پحـذف برايزمینزیادشیبتشخیصضوابطتعیین: 2تبصره

  .باشدمی

هزینـه بـا گروهیپارکینگواحدهايشهرسازي مربوطهضوابططبقکه ...تجاري،،مسکونیهايمجموعهدر:3تبصره 

.شودنمیاخذپارکینگحذفعوارضمیگردد،و احداثبینیپیشساختمانمالکین

رعایـت راشهرسـازي ضوابط،مسکونییا تجاريومسکونیهايمجموعهدرکهمالکینییاومالکازدستهآن:4تبصره 

نمایندواحدهاي تجاريیاوواحدایجادیاوتجاريبنايزیرتوسعهبهمبادرتپروانه ساختمانیمدلولازخارجوننموده

  .شدخواهدوصولتجاريبصورتکینگپارکسريیاحذف وعوارضپرداختگردد،پارکینگکسربهمنجرامراینو
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موضـوع (100مادهآراءجریمهمیزانتعیینبرايمختلفمصالحنوعکاربردباساختمانهايمعامالتیارزشجدول  -

  :)شهرداريقانون100ماده11تبصره

  

  شرح  ردیف
مصوبه قبلی

  )ریال(

پیشنهاد براي 

  97سال 
  مصوب شورا

  950000  955500  910000  مربعیمترقرارازسقفنوعهرباآرمهبتونساختمانهاي  1

  940000  945000  900000  مربعیمترقرارازسقفنوعهربافلزياسکلتساختمانهاي  2

  750750  750750  715000  مربعیمترقرارازسقفنوعهرباآجرياسکلتساختمانهاي  3

  750000  656250  625000  مربعیمترقرارازسقفنوعهربابلوکیساختمانهاي  4

  310000  315000  300000  شیروانیزیرتختهوبیوچساختمانهاي  5

  

درشـهر انجمـن تصویبوتوسط شهرداريتهیهازپسساختمانمعامالتیارزشنامهآئین:100ماده11تبصره

.بودخواهدنظردتجدیقابلیکبارسالیمعامالتیاین ارزشواجراستقابلجرائماخذمورد

  .حذف شد-19ادهم

  .حذف شد-20ماده 
                          

.حذف شد -21ماده

  توزینحقازعوارض -22ماده

قـانونی مسـتقردرمحدوده دارانباسـکول کهشودمیتعیینسالدرریال 900000به هاباسکولدرتوزینحقعوارض

.باشندمیرداريشهآن بهپرداختبهموظفشهروحریم

  

  کنسرتونمایشبلیطفروشعوارض -23ماده

  عوارض  شرح  ردیف

  فروش بلیط%10  ایرانیهايفیلمپخشازسینمابلیطفروش  1

  فروش بلیط%20  خارجیهايفیلمپخشازسینمابلیطفروش  2

  فروش بلیط%15  محلینمایشوتئاتر،کنسرتپخشازبلیطفروش  3

  فروش بلیط%15  وسیركمحلیغیرکنسرت،تئاتر،نمایشزپخشابلیطفروش  4

5  
همایش درسطح شـهر  گونههربرگزاريبابتازبلیطفروش

  درامالك شخصی یاشهرداري
  فروش بلیط10%

  ازمحل حقوق ناشی ازبرپایی نمایشگاه%10  برگذاري هرگونه نمایشگاه درامالك شخصی  6

  ازمحل حقوق ناشی ازبرپایی نمایشگاه%15  ابر شهرداريبرگذاري هرگونه نمایشگاه درامالك یامع  7

  روزانه%=p3*مساحت نمایشگاه  برگذاري هرگونه نمایشگاه فرهنگی  8
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درمحلـی یـا کشـوري یاالمللیبیندرسطوحتخصصیغیریاتخصصی،دائمیوفصلینمایشگاههايمتولیان :1بند

حسـاب شـهرداري  بهوکسرقراردادطرفازراغرفهواگذايادهايقراردرقمبرموظفند عوارضآنوحریمشهرمحدوده

  .نمایندواریز

ازرامراتبنمایشگاهبرپائیمجوزصدورقبل ازمکلفندهانمایشگاهبرپائیبرايمجوزکنندهصادرهايسازمان :2بند

.نمایداقداممربوطهعوارضوصولبهشهرداري نسبتتااستعالمشهرداري

  .حذف شد-24ماده 

  .حذف شد-25ماده 

  )مالکیتحقانتفاع(انتقالونقلعوارضوصولنحوه-26ماده

بوده و منافع سرقفلی آن متعلق به غیر باشد در زمان نقل وانتقـال  شهرداريبهمتعلقکههاییمغازهوهادکهاز

بعنـوان عـوارض   % 10قیمت روز بـه میـزان    منافع سرقفلی بر مبناي ارزیابی اداره دارایی یا کارشناس شهرداري به

.انتفاع حق مالکیت اخذ می گردد

  .شهرداري حق واگذاري عرصه و اعیان دکه هاي واقع در معابر را ندارد: تبصره

  شدهتعییناستفادهنوعازغیردرساختمانازبرداريبهرهعوارض-27ماده 

از) بـرداري بهـره نـوع (اسـتفاده –نـوع استموظفداريشهرقانون55ماده 24بند استنادبهشهرداري  -الف

طبـق نمایـد اسـتفاده هااعیانیازپروانهمفادبامغایرمالکو چنانچهنمایدقیدساختمانیپروانهدرراساختمان

.شدخواهدرسیدگیصدمادهکمیسیونسوياز100ماده هايو تبصرهفوقبند

درراسـاختمانی تخلـف بالفاصـله وآوردهعملبهممانعتآنادامهازتخلفشروعابتدايدربایدشهرداري -ب

طـرح  یکزماندرتخلفیهیچنبایدکهطوريبهبگذارداجراءبهورا اخذالزمرأيومطرح100ماده کمیسیون

.بماندباقیدیگرطرحزمانبهشهريتوسعه

مهندسـی دفتـر ومجلهوروزنامهو دفترطالقوازدواجورسمیاسناددفترومطبووکالتدفترکردندائر -ج

.شودنمیمحسوبتجارياستفادهشهرداریهاقانون55ماده 24بند نظرازمالکوسیله

کلیه ساختمانها همچنین ساختمانهاي بند ج باستثناي مطب پزشـکان در اسـتفاده غیـر مالـک در کاربریهـاي       -د

  .مغایر مشمول بند الف خواهند شد
  

کارشناسیخدماتبهاي-28ماده 

  : گردد  میتعیینذیلبه شرحدارندشهرداريازاستعالمبهنیازکهپاسخهاییکلیهبرايکارشناسیحق

  مصوبه قبلی
پیشنهاد براي 

  97سال 
  مصوب شورا

  150000  200000  ریال 000/100محدوده قانونی و حریم شهر داخلدرکارشناسیهزینه

  200000  300000  ریال  150000شناسی در داخل محدوده قانونی حریم شهر در صورت اعزام کارشناس به محل کارهزینه
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زبالهحملخدماتبهاي-29ماده

  :شودمیتعیینذیلشرحبهزبالهحملهزینه
  مصوب شورا  97پیشنهاد سال   مصوبه قبلی    

  2000000  2000000  500000  هزینه حمل زباله هتل ها و متل ها   387

  2000000  2000000  500000  هزینه حمل زباله مهمانسرا ، مهمانپذیري   388

  83600  83600  76000  هزینه حمل زباله منازل مسکونی   389

  5000000  5000000  500000  ... هزینه حمل زباله مطب دانپزشکان جراح ، اتو دنسی و   390

  500000  500000  200000  ی هزینه حمل زباله کارگاه واحد صنفی ، مکانیک  391

  7000000  7000000  3500000  هزینه حمل زباله سازمانه ، ادارات ، بانکها و غیره   392

  6000000  7000000  5000000  هزینه حمل زباله درمانگاه و بیمارستانها   393

  

ري ، اداري ، بهاي پرداختی توسط تولید کنندگان پسماندبراي اماکن مسکونی و واحد هـاي تجـا  : قابل توجه 

دولتی ، خدماتی و صنفی ب استناد قانون مدیریت پسماند ، پس از اجرایی شدن این قانون در شهرداري تالش 

  . این تعرفعه می گردد ) هزینه حمل زبانه ( 33جایگزین ماده 

  عوارضکنندگانوصولبهکارمزدتعیین-30ماده

راوصـولی عـوارض %5تا % 1ازشودداده میاجازهشهرداريهباستشدهتعیینمواردمتندرکهموارديجزبه

کارمزد پرداختعنوانبهباشندشهرداريتابعهواحدهايازغیرهاییچنانچه دستگاهعوارضکنندگانوصولبه

.نماید

  درآمدهاازحاصلوجوهازاستفادهخصوصدر-31ماده

داشتنازمنظورقبلدرآمدهاازازوجوه حاصلاستفادهویاانازمؤدیشهرداريکارکنانتوسطوجوههرنوعدریافت

وفـوري  ضـروري هايهزینهپرداختویابرايالحسابعلیحتیهرعنواندرآمدشهرداري بهقطعیحساببهآنها

یـا امورمـالی بهرسیدواریزوفیشحساب شهرداريبایدبهمؤديتوسطخدماتبهايوعوارضوجوه.استممنوع

  .شودتحویليشهرداردرآمد

  محلیوعوارض ملیخصوصدرعمومینهادهايودولتیدوایرتکلیف-32ماده

عوارضپرداختازخاصیاوقوانین مربوطهاستنادبهکهعمومینهادهايودولتبهوابستهودولتیدوایرکلیه 

مالیـات  قـانون درمنـدرج (ملـی عـوارض پرداخـت بهمکلفمالیات برارزش افزوده  قانون  اساسبراندبودهمعاف

  .هستند)تعرفهاینموضوع  (محلیوعوارض)برارزش افزوده
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  عوارضوصولمحدوده-33ماده

امکانشهرداريکهجایی(شهرو حریمقانونیمحدوده،استنگردیدهقیدعوارضشمولمحدودهکهمادههردر

  .استظرمدن)داردراشهريسایر خدماتیاوساختمانیپروانهصدور

روستا و شهرك و نحوه تعیین انها شـهرداري  -قانون تعاریف محدوده و حریم شهر 3ماده 5به استناد تبصره :تبصره

درهرمحدوده وحریمی که عوارض ساختمانی وغیرو دریافت مینماید  موظف به ارائه کلیه خدمات شـهري میباشـد   

یل جمـع اوري زبالـه وغیـرو میگـردد تـا زمـانی کـه        لذا ان قسمت از حریم شهر که توسط شهرداري خدماتی ازقب

ریـال و  100000شهرداري دران قسمت عوارض نوسازي دریافت نمی نمایـداز واحـدهاي مسـکونی ماهیانـه مبلـغ     

ریال و واحدهاي تجاري که بـه  150000واحدهاي تجاري که به شهرداري عوارض شغلی پرداخت نمی نمایند مبلغ

  .ریال بعنوان بهاي خدمات وصول خواهد شد100000نمایند مبلغشهرداري عوارض شغلی پرداخت می 

مکانهاي مذکورتوسط خدمات شهري که ارائه دهنده خدمات درآن ناحیه است شناسایی وعوارض فوق نیزتوسط *

  .انها وصول خواهد شد

ترمیم اجراي عملیات حفاري براساس دستورالعمل کمیسیون هماهنگی امور اجراي و فهرسـت  -34ماده

.بهاء ترمیم حفاري مصوبه هیأت وزیران محاسبه و مورد عمل قرار گیرد

  ساختماناحداثانصراف دهندگانبهعوارضازپرداختحاصلوجوهاستردادنحوه-35ماده 

راقـانونی عـوارض کلیـه ومـی نماینـد  مراجعـه شـهرداري بهساختمانیپروانهاخذجهتکهمالکینیازآندسته

انصـراف سـاختمانی عملیـات اجرايازمدتیازبعدچنانچه،اندساختمانی شدهپروانهصدورهبموفقوپرداخت

استثنايبهقانونیعوارضکلیهباشند ،ندادهانجامراساختمانیعملیاتهیچگونهاینکهبهمشروطحاصل نمایند

وهزینـه نـاظر ندسـین مهالنظـارت حـق ،پـرورش وآمـوزش پـنج درصـد  %)5(السهمحقونوسازيعوارض(

عـوارض ازشـده خـدمات ارائـه  بـر مبنیشهرداريالزحمهحقبابتازدرصدده%)10(میزان، به)کارشناسی

  .گرددمیمستردمالکبهمبلغالباقیوکسرقانونی

  معبرسدرفعستادداريانبارهزینه-36ماده 

عـابر شـهر ممنـوع بـوده و شـهرداري بایسـتی براسـاس        فعالیت صنفی بصورت دسـت فروشـی و یـا بـا خـودرو در م     -الف

  .قانون شهرداري با آنان رفتار کند 55ماده   20و1بندهاي

استقرار دست فروش ها و یا خودروهاي حامل اجناس فروشی در میادین مشخص شـده ازسـوي شـهرداري درروزهـاي     -ب

به اینکه شـهرداري زمینـه فعالیـت اشـخا ص در     هفتگی ودر صورتیکه شهرداري ناگز یر به ان باشد بال مانع است مشروط 

راچنان فراهم نماید که به صورت روزانه وسیال محل استقرار دراختیار متقاضیان قرار گیرد که امکان ) روز هفتگی(میادین 

  .تصرف اماکن عموي از سوي اشخاص سلب شود

سب باحرفه ویا صنف مشابه خواهند بود که به ریال متنا10000ریال تا5000عوارض اینگونه فعالیت ها روزانه بین مبلغ -ج

  .صورت روزانه ویا هفتگی وبا درخواست متقاضی وصول واجازه فعالیت داد ه خواهد شد

  .ریال15000فروش هرگونه اقالم واجناس باخودروروزانه مبلغ -د
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  .اینگونه فعالیتهاعوارض افتتاحیه نخواهد داشت-و

اثیه انها توسط واحد رفع سدمعبر شهرداري جمع اوري میشود هزینه اي بـه شـرح   ازایجاد کنندگان سدمعبرکه لوازم واث-ه

  .زیربابت نگهداري وحفاظت اموال توقیفی دریافت میگردد

  .ریال10000خوراکی وفاسد شدنی روزانه -1

  .ریال10000ریال تا5000پوشاك واقالم مشابه باتوجه به حجم انها روزانه -2

  .ریال15000ریال تا10000داران باتوجه به حجم انها روزانه بین  کلیه اقالم مورد عرضه مغازه-3

  .شدخواهدتعیینقیمتحداقلبهمعبرسدستاد رفعانباردارومعاون،مسئولهیئتتوسطاجناسریالیارزش:تبصره

فعالیت هستندمشغولموجودکاربريدرغیرکهمکانهاییعوارض-37ماده

نماینـد تـا زمـان تعیـین تکلیـف      مـی نظـر فعالیـت  موردکاربريغیردرشهرداريازمجوزاخذبدونکهساختمانهائیاز

  :باشدمیوصولقابلزیرشرحبهساختمان عوارضی

  وصولنحوه  شرح  ردیف

  )غیرانتفاعی مدارس(آموزشیواحدهاي  1
هر نفر نامثبتهزینه(حاصلهدرآمدکل% 2

  )آموزدانش

  )هرنفرنامثبتهزینه(درآمدحاصلهکل% 2  ورزشی خصوصیهايشگاهباوورزشیواحدهاي  2

  )بنااحداث(اداريپذیرهعوارض% 3  اداريواحدهاي  3

  برابر عوارض شغلی2  کلیه مشاغلی که داراي ردیف شغلی هستند  4

5  
حســابداري و .کــامپیوتر.تقــویتی.کنکــوري(اموزشــگاهها

  )غیرو

نفر  هرنامثبتهزینه(حاصلهدرآمدکل% 2

  )آموزدانش

ورزشـی هـاي شـگاه   بـا مثـل شـی   واحـدهاي ورز ،انتفـاعی غیرمدارسمثلآموزشیواحدهايازبسیاري:یادآوري

بـدون تغییـر  وشهرداريازمجوزوپروانهاخذبدونمسکونیکاربريبا،منازل مسکونیدراداريهايواحدوخصوصی

بطـور ننماینـد اقـدام اسـتفاده مـورد ملـک تغییرکاربريومجوزاخذبهنسبتیکهمادامتالذانمایندمیفعالیتکاربري

  .باشندمیعوارضپرداختماده مشمولاینجدولبشرحسالیانه

  .حذف شد-38ماده

.حذف شد-39ماده

نقلیهبهاي خدمات-40ماده 

وتشـکیالت قـانون 77و مـاده 71ماده16قانون مالیات برارزش افزوده وهمچنین بند 50ماده  1تبصرهاجرايدر

خـودرو  سـالیانه عـوارض وصـول 1375مصـوب ؛شـهرداري انتخابواسالمی کشورشوراهايانتخاباتووظایف

مـی وصـول زیربشرح1390سالابتداياز )اندنشدهمالیات برارزش افزوده تعیین  وتکلیفقانوندرکهموادي(

  :گردد
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  مالحضات  )ریال(پیشنهادي سالیانه عوارض   نوع خودرو  ردیف

    50000  چرخ6کامیونانواع  1

    75000  چرخ10کامیونانواع  2

    100000  باالبهچرخ10کامیونانواع  3

  ریال 100000به پایین  1985مدل   150000  وارداتیکامیونانواع  4

    50000  بوسمینیانواع  5

    100000  اتوبوسانواع  6

  ریال 100000به پایین  1985مدل   150000  وارداتیاتوبوسانواع  7

    45000  کابینتکنیسانوانت  8

    40000  کابینوانتانواعسایر  9

10  

،از لـودر اعمساختمانیوراهسازيهايماشینانواع

وزنجیـري (غیـره  وتراکتـور اسکیپر،،گریدر،بلدوزر

  )الستیکی

150000  

  

    10000  ايدندهسیکلتموتورانواع  11

    12000  وارداتیسیکلتموتورانواع  12

    20000  چرخ3سیکلتموتورانواع  13

امالكارزیابیکارشناسیازناشیخدماتبهاي-41ماده

بـراي مـذکور قـانون درمنـدرج ارزیابیتشکیل هیئتلزوموشهريعمرانونوسازيقانون16ماده2تبصرهاجرايدر

قبالدرونمایندمیامالك اقدامکارشناسیبهايتعیینبهنسبتمذکورهیئتدرشدهان تعیینکارشناس،امالكتقویم

:شودمیدریافتزیرشرحبهکارشناسیحقازمتقاضیان،مذکورعناوینتحتشهرداريخدماتارائه

ریال100000مبلغ ملکهرازايبهاراضیارزیابیکارشناسیبهاي :الف

ریال200000مبلغ ) هرواحد (ملکهرازايبهمسکونیامالكارزیابیسیکارشنابهاي :ب

ریال150000مبلغ واحدهرازايبهتجاريامالكارزیابیکارشناسیبهاي :ج

    واحـد هـر ) مطبوعـاتی دکـاکین باستثناي(مسکونی وغیره وتجارياماکنبهاءاجارهتعیینارزیابیکارشناسیبهاي :د

ریال50000مبلغ

مازادریال،250000مبلغکارشناسیحقریال1000000000تا سقفمنقولاموالارزیابیکارشناسیخدماتبهاي :ه

  .شدخواهداضافهآنبهریال 200000مبلغ کارشناسیحقبعديریال 1000000000هرازايبهمذکوربر سقف

یـا وتجـاري ازاعـم خودامالكبهمتعلقانجام اموربرايخصیشتقاضايباکهمتقاضیانیامالکینازآندسته:1تبصره

.شدمذکور خواهندارزیابیکارشناسیازناشیخدماتبهايمشمولنمایندمیشهرداري استعالماز ....ومسکونی

ارزیـابی ینتعیـ بـه نسبتمالکینتقاضايو بدونشهرداريپیگیريباکهمتقاضیانیامالکینازآندستهبراي:2تبصره

شدنخواهندمذکورارزیابیکارشناسیخدماتمشمول بهايشوداقدامآنانامالك

نماینداعتراضکارشناسیازقبلشهرداريکارشناسی ارزیابیامورانجامبهنسبتکهامالكمالکینازآندسته:3تبصره

  بودنخواهدمذکوربهاي خدماتمشمولشوداعارجدادگستريرسمیکارشناسبهمحترمدستور شهردارباامرموضوعو

  .حذف شد-42ماده



٣٧

.حذف شد-43ماده

  48-47-46-45-44ماده 

پیشنهاد عوارض حق افتتاح پروانه کسب و عوارض کسب و پیشه براي هر سال براساس ارزش منطقه هـاي دارائـی و نحـوه    

    S*P*T=H:       محاسبه طبق فرمول ذیل 

  معناي مساحت به Sدر این فرمول 

  به معناي ارزش منطقه اي دارائی Pدر این فرمول 

  ضریب شغلیبه معناي Tدر این فرمول 

  مبلغ عوارض سالیانه می باشد Hدر این فرمول 

عوارض حق % 30در صورت تغییر محل و تغییر شغل عالوه بر محاسبه عوارض همان سال طبق فرمول فوق الذکر ، : 1تبصره 

  .رض تغییر محل و تغییر شغل قابل محاسبه استافتتاح بعنوان عوا

عـوارض حـق افتتـاح قابـل     % 50در صورتی همزمان تغییر شغل و تغییر محل کسب مورد تقاضا باشـد در مجمـوع   : 2تبصره 

  .محاسبه می باشد

یا تغییر محل در صورتی که پاسخ بالمانع صنفی از شهرداري دریافت نموده ولی به دالیلی درخواست تغییر شغل و : 3تبصره 

نماید در صورتی که جوابیه اتحادیه اصناف ، جهت تأییدیه عدم دریافت پروانه کسب در همان سال از مجمع امـور صـنفی   

  .قابل محاسبه نخواهد بود 2و  1داشته باشد بندهاي 

  .به عوارض سالیانه کسب پیشه اضافه خواهد شد% 15در خصوص عمده فروشان : 4تبصره 

  :مثال

  ه عوارض سالیانه صنف جهت محاسب

S             P            T          H

  باالترین ارزش

  مثال   12×310000×%15= عوارض یکسال                                   مشاغل صنعتی در مرکز شهر 

  پر ازدحام

  12× 46500=558000یکسال  .             ریال می باشد 000/000/3الزم به توضیح است افتتاح کسب حداکثر 

  

  12× 100000×%15=                                                                                         حداقل ضریب عوارض کسب

  12×15000=180000   در مراکز کم ازدحام                                                                                                 

  .برابر عوارض سالیانه کسب و پیشه میباشد 5: حق افتتاح کسب

  .ریال کمتر باشد 000/500/1الزم به توضیح است عوارض حق افتتاح کسب نباید حداقل از 
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  ایمنیخدماتونشانیآتشسازمانخدماتبهايوعوارض-49ماده

  
  بهاي خدمات  محاسبهمبناي  تخدماتعریف  عنوان خدمات  کد خدمات  ردیف

  

1  
  حریقاطفاء  1-1-1

شامل کلیه لوازمات اطفاءیک خودرو مخصوص 

  خدمه 5تا  3با 

ایستگاهاستقرار درزمانتااعزامزماناز

  
  رایگان

  امدادنجات  2-1-1  2

کلیهشاملمخصوص اطفاءخودرویک

خدمه5تا3لوازمات با

  

  رایگان  ایستگاهاستقرار درزمانتااعزامزمان

  حریقاحتیاط  1-2-1  3

کلیهشاملمخصوص اطفاءخودرویک

خدمه5تا3لوازمات با

  

  ایستگاهاستقرار درزمانتااعزامزمان

در مواردي با (رایگان

صالحدید مدیریت 

  )هزینه اخذ گردد

  امداداحتیاط  2-2-1  4
یک  خودرو مخصوص اطفاء شامل کلیه 

  مهخد 5تا  3لوازمات با 
  از زمان تا زمان استقرار در ایستگاه

در مواردي با (رایگان

صالحدید مدیریت 

  )هزینه اخذ گردد

5  3 -2-1  
صدور گواهی حریق 

  یا حادثه

تایید رسمی وقوع حریق حریق یا حادثه در 

محل معین با ذکر زمان و خسارت وارده بدون 

  براورد زمان کافی

از زمان کارشناسی تا پایان مرحله تدوین 

  وتهیه گزارش بر اساس نفر ساعت
  ریال 50000

6  4-2-1  

تعیین وصدور علت 

حریق یا حادثه با 

درخواست 

مالباخته، مراجع 

قضایی نتضامی، 

  ...شرکتهاي بیمه و 

اعزام کارشناس جهت بررسی و اعالم علت 

حریق یا حادثه با ذکر زمان و خسارت وارده با 

  ذکر زمان و مکان وقوع

شناس تا پایان مرحله از زمان اعزام کار

  تدوین و تهیه گزارش بر اساس نفر ساعت

: کارشناس مربوطه نکته

ریال هزینه اعزام  10000

کارشناسی براي علت 

یابی صالحدید مدیریت 

به خارج از شهر با اخذ 

  .گردد

7  1-1-2  

واولیهبازدید

شناسنامهتهیه

  ایمنی

جهتکارشناساعزام

وایمنیشناسنامهتهیه

ونارساییهاازگزارش

ایمنیکمبودهاي

  

بازگشتتااعزامزماناز

  گزارشوشناسنامهتنظیم

  نفرساعت    

  ریال60000

8  2-1-2  

تهیه وبازدید

ایمنیدستورالعمل

  

جهتکارشناساعزام

دستورتهیهکارشناسی وبازدید

  ایمنیالعمل

تنظیمتااعزامزماناز

دستورالعمل

  

  نفرساعت    

ریال70000

  

9  3 -1-2  

حسنبرنظارت

اجراي دستورالعمل

و

تائیدیهصدور

  ایمنی

منظوربهکارشناساعزام

  بازدیدونظارت

  تااعزامزماناز  

تائیدیه ایمنیصدور 

  

ریال60000ساعتنفر

  

10  1-2-2  
طراحی سیستم 

  هاي ایمنی 

اعزام کارشناس جهت بازدیدوطراحی سیستم 

  ایمنی
  بینقرارداد فی ما 

% 20+کلیه هزینه ها 

  سود بازرگانی

11  2-2-2  
اجراي طرح هاي 

  ایمنی

اعزام کارشناس ونیروي الزم جهت اجراي طرح 

  و سیستم ایمنی 
  بینمافیقرارداد

% 20+کلیه هزینه ها 

  سود بازرگانی

12  3 -2-2  
سیستم نگهداري

  ایمنیهاي

شدهنصبسیستم هايازموقعبهبازدید

آزمایشات الزم

  

  بینمافیقرارداد
% 20+کلیه هزینه ها 

  سود بازرگانی

13  1-3-2  

آموزش

دستگاههاي

آتشوایمنی

  نشانی

جهتکارشناساعزام

آموزش

  

ومأموریتتاپایاناعزامزماناز

  بازگشت
  ریال70000نفرساعت
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  بهاي خدمات  محاسبهمبناي  اتخدمتعریف  عنوان خدمات  کد خدمات  ردیف

14  1-1-3  
آتشیک روزهعمومیآموزش

  نشانی

براينشانیگرایش آتشباایمنیآموزش

مقاطع سنیتماموکلیه سطوح

  

  

  عملیوتئوريآموزشساعت6

گسترشمنظوربه

میانجامرایگانایمنی

  گیرد

  مقدماتیآموزش  1-2-3  15
تجهنشانیگرایش آتشباایمنیآموزش

  کسب مهارت

  عملیوتئوريآموزشروز6

  

  

  

350000نفرهرازايبه

  ریال

16  2-2-3  

آموزش متوسطه

  )ايحرفهنیمه(

  

  

با آشناییجهتآتش نشانیدروسآموزش

کسبومربوطهفنون

  مهارت

  

  عملیوتئوريآموزشروز15

550000نفرهرازايبه

ریال

  

17  3 -2-3  

عالیآموزش

  )ايحرفه(

  

  

  نشانیآتشگرایشایمنی باتخصصیزشآمو

  
  عملیوتئوريآموزشروز45

نفرهرازايبه

ریال1850000

  

  بصرينوارقابیک  )ویدئو(آموزشینوارهاي  بصرينوارهاي  1-3-3  18

هزینه  +عددهر

  هزینه+خرید

سود  +%20تکثیر

  بازرگانی

  هر جلد  آموزشیکتبچاپنشر  آموزشیکتاب  2-3-3  19

 +هاي مربوطههزینه

20%

  بازرگانیسود

20  3 -3-3  

  نشریات

  

  

  

  هر جلد  علمی تخصصینشریاتوچاپتیتر

 +هاي مربوطههزینه

20%

  بازرگانیسود

21  1-1-4  

کیفیتبررسی

  تجهیزات

  

  

منظوربهآزمایشات الزموکارشناسیانجام

تجهیزاتوآالتماشین

  

  گزارشتهیهپایانتاشروعزماناز
ریال60000عتسانفر

  

22  2-1-4  
کیفیتبررسی

  مصرفیمواد

منظوربهآزمایشات الزموکارشناسیانجام

نشانیمواد مصرفی آتشبررسی کیفیت

  

  گزارشتهیهپایانتاشروعزماناز
ریال60000ساعتنفر

  

23  2-2-4  
وآموزشی(ايخدماتمشاوره

  )پیشگیري

مسائل و مشاهدهدرزمینهتحقیقاتانجام

  )نشانیو آتشایمنی(آموزشی

  

  مأموریتپایانتاشروعزماناز
ریال60000ساعتنفر

  

24  3 -2-4  

خدمات

ايمشاوره

  )ایمنیمسائل(

مسائلدر زمینهمشاهدهوتحقیقاتانجام

  محیطیحفاظتایمنی وآموزشی
  مأموریتپایانتاشروعزماناز

ریال60000ساعتنفر

  

25  1-1-5  
فروش

  تجهیزات

واعالمو ملزوماتتجهیزاتفروشوتهیه

  متقاضیدرخواستبر اساساطفاء
  مابینفیقراردادطبق

 +شدهتمامبهاي

  بازرگانی%20سود

26  2-1-5  
لوازماتفروش

  فرسوده
  خارجفرسوده ازردهتجهیزاتفروش

کارشناسان توسطگذاريقیمتوارزیابی

  مربوطه

مقرراتوقوانینطبق

مزایده

  

27  1-2-5  
  وشارژ سرویس

  کنندهخاموش
  هاکنندهخاموشوسرویس کلیهشارژ

کارشناسان توسطگذاريقیمتوارزیابی

  مربوطه

 +شدهتمامبهاي

بازرگانی%20سود

  

28  2-2-5  

سرویسشارژو

سیلندرهاي

  تنفسی

  تنفسیکلیه سیلندرهايسرویسشارژو
کارشناسان توسطگذاريقیمتوارزیابی

  مربوط

 +شدهتمامبهاي

بازرگانی%20سود
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  ردیف

  بهاي خدمات  محاسبهمبناي  خدماتتعریف  عنوان خدمات  کد خدمات

29  3-2-5  

تعمیرخاموش

هاکننده

  

هاخاموش کنندهتعمیرکلیه

  

توسطگذاريقیمتوارزیابی

  کارشناسان مربوطه

 +شدهتمامبهاي

بازرگانی%20سود

  

30  4-2-5  

تعمیر

سیلندرهاي

ونفسیت

  دستگاه تنفسی

وسیلندرهاي تنفسیتعمیر

  دستگاه تنفسی

توسطگذاريقیمتوارزیابی

  کارشناسان مربوطه

 +شدهتمامبهاي

بازرگانی%20سود

  

31  1-1-6  
با خودرويعملیات

  اسنورکل
  ساعتهر  خدمهنفردوبا

ریال1000000

  

32  2 -1 -6  

باعملیات

52نردبان 

  متري

  ساعتره  خدمهنفردوبا
ریال1000000

  

33  3-1-6  

باعملیات

متري44نردبان 

  

  ساعتهر  خدمهنفردوبا
ریال880000

  

34  4-1-6  

باعملیات

32نردبان 

  متري

  ساعتهر  خدمهنفردوبا
ریال700000

35  5-1-6  
باعملیات

  ايزرافهنورافکن
  ساعتهر  خدمهنفردوبا

ریال500000

36  6-1-6  
موتور باعملیات

  پرتابلپمپ
  ساعتهر  خدمهنفردوبا

ریال180000

37  7-1-6  

عملیات

باخودروي

  اطفائیه

  ساعتهر  خدمهنفردوبا
ریال400000

38  8 -1-6  
استقرارخودروي

  اطفائیه

بر اساسمحلایمنیتأمینبمنظور

هاي دولتینهاددرخواست

  وخصوصی

دو نفر مامور و راننده در هر 

ساعت با 8ثرحداکمأموریت

  خودرو اعزامی یک نفر

ریال2500000

39  1-1-7  
دانشآموزش

  کاردانشآموزان
  ساعتهرنفریکازاءبه  مهارتاخذبمنظور

ریال200000

40  2 -1 -7  
آزموناخذ

  ادواري
  ریال 700000  نفرهرازاءبه  مهارتاخذبمنظور

41  3-1-7  

ازآزموناخذ

نشانیآتش

شهرداریهاي

  استان

دراستخداموجذبمنظورب

نشانیآتش

  

  نفرهرازاءبه
ریال500000
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  )41م (سپرده ساختمانی-50ماده 

به شهرداري اجازه داده میشود براي تضمین پاکسازي معابر و همچنین خسارت احتمالی وارده به تاسیسات شهري 

ریال ازبابت هرواحد مسکونی وتجاري وغیرو 200000به هنگام ساخت وساز توسط دارندگان پروانه ساختمانی مبلغ

بعنوان سپرده اخذ ودرحساب سپرده شهرداري نگهداري وبه هنگام صدور پایان کار قابل استرداد به مالک وذینفـع  

  .مربوطه خواهد بود

  خدمات واحد فضاي سبز عوارضتعرفه و-51ماده 

  موضوع
بهاي مصوب سال 

  به ریال 95

پیشنهاد سال 

97  

شد در صد ر

  95نسبت به سال 
  توضیحات

          بهاي خدمات قطع درختان در معابر شهري - 1

    C000/050/2=C24%=000/650/1  سانتی متر 50کند رشد تا محیط بن  - 1- 1

    C000/670/1=C24%=000/350/1  سانتی متر 50تند رشد تا محیط بن  - 2- 1

 100تا  50کند رشد محیط بن مازاد از  -3- 1

  )به ازاي هر سانتی متر افزایش(سانتی متر 
500/97=C1000/121=C124%  

به ازاي هر سانتی متر 

  افزایش محیط بن

 100تا  50تند رشد محیط بن مازاد از  - 4- 1

  )به ازاي هر سانتی متر افزایش(سانتی متر 
000/63=C1000/78=C124%  

به ازاي هر سانتی متر 

  افزایش محیط بن

سانتی  100اد از کند رشد محیط بن ماز -5- 1

  )به ازاي هر سانتی متر افزایش(متر به باال
000/129=C2000/160=C224%  

به ازاي هر سانتی متر 

  افزایش محیط بن

سانتی  100تند رشد محیط بن مازاد از  - 6- 1

  )به ازاي هر سانتی متر افزایش(متر به باال
5000/97=C2000/121=C224%  

به ازاي هر سانتی متر 

  حیط بنافزایش م

محاسبه بهاء قطع هر اصله درخت در مناطق بباید با لحاظ نمودن ارزش منطقه اي و با استفاده از فرمول  -7- 1

  .ذیل انجام گیرد

C = سانتی متر 50بهاء تا محیط بن  

C1 = سانتی متر 100تا  50بهاء به ازاي هر سانتی متر افزایش از محیط بن  

C2 =سانتی متر به باال 100زایش از محیط بن بهاء به ازاي هر سانتی متر اف  

X1 = سانتی متر100سانتی متر تا  50محیط بن مازاد از  

X2= سانتی متر به باال100محیط بن مازاد از  

K =ضریب ارزش منطقه که از طریق فرمول مقابل محاسبه می شود:      K=M*(P-L)+1  

P = ارزش منطقه اي مکان مورد نظر به ریال  
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M =ت ارزش منطقه اي که از طریق فرمول روبروي محاسبه می شودشیب تغییرا                   :M

L =پایین ترین ارزش منطقه اي در هر سال به ریال  

H =باالترین ارزش ممنطقه اي در هر سال به ریال  

  موضوع
 95بهاي مصوب سال 

  به ریال
  97پیشنهاد سال 

در صد رشد 

  95نسبت به سال 
  توضیحات

          اشجار در باغاتمات قطع بهاي خد -1

سریع الرشـد متناسـب بـا گونـه و سـن و       -2-1

  )حداکثر-حداق(موقعیت مطابق نظر کارشناس 
500/115-000/24000/142-000/3023% -25%    

سریع الرشـد متناسـب بـا گونـه و سـن و       -2-2

  )حداکثر-حداق(موقعیت مطابق نظر کارشناس 
500/121-500/25000/152-600/3125% -24%    

قطع بـدون مجـوز و خشـکاندن عمـدي     -3

  درخت
    

سـانتی متـر    50کند رشد تا محیط بن -3-1

  )بدون مجوز(
000/150/3=C000/940/3=C25%    

سـانتی متـر    50کند رشد تا محیط بن -3-2

  )بدون مجوز(
000/250/2=C000/810/2=C25%    

بدون (سانتی متر  50محیط بن مازاد بر -3-3

  )مجوز

بق محاسبات بهاء مطا

خدمات قطع

مطابق محاسبات بهاء 

خدمات قطع
    

... آسیب رسانی به درخت و درختچه و  -3-4

نظیر ریختن مواد آالینده، کت زنـی و مـوارد   

  مشابه

مالك ارزیابی مطابق نظر 

  کارشناس

مالك ارزیابی مطابق نظر 

  کارشناس
    

          )بدون مجوز(هرس  -4

د یا سـریع  هرس سبک درخت کند رش -4-1

  )بدون مجوز(ارشد 

ریال  500/516سریع الرشد 

  ریال 000/694و کند رشد 

ریال  500/516سریع الرشد 

  ریال 000/694و کند رشد 
25% -25%    

هرس سنگین درخت کند رشد یا سریع  -4-2

  )بدون مجوز(ارشد 

 000/215/1سریع الرشد 

ریال و کند رشد 

  ریال 000/440/1

000/519/1سریع الرشد 

ریال و کند رشد 

  ریال 000/800/1

25% -25%    

هرس و قطع گونه هاي گیـاهی اسـتثنایی    -5

  )بدون مجوز(

مالك ارزیابی توسط کارشناس 

  رسمی دادگستري

مالك ارزیابی توسط کارشناس 

  رسمی دادگستري
    

حفاري باندهاي فضاي سبز کنار پیاده روها  -6

توسط شرکتهاي حفار و سایر اشخاص حقیقی 

  قیو حقو

مالك ارزیابی مطابق نظر 

  کارشناس

مالك ارزیابی مطابق نظر 

  کارشناس
    

بهاء خدمات قطعات فضاي سبز که حسب  -7

درخواست شـرکتها، موسسـات و نهادهـا از    

تملک سازمان پارکه و فضاي سبز خارج مـی  

  شود

مالك عمل دریافت بهاء 

خدمات مطابق نظر 

کمیسیون ارزیابی 

  شهرداري خواهد بود

عمل دریافت بهاء مالك 

خدمات مطابق نظر 

کمیسیون ارزیابی 

  شهرداري خواهد بود

    

    1  

H-L
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به عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی است که بدون  5کلیه هزینه هاي دادرسی و کارشناسی مرتبط با بند : تبصره

  مجوز اقدام به هرس و قطع گونه هاي گیاهی نموده اند

  موضوع
بهاي مصوب 

  به ریال 95سال 

پیشنهاد سال

97  

در صد رشد 

  95نسبت به سال 
  توضیحات

          قیمت هزینه حمل آب با تانکر -8

  %000/350000/43023  لیتري 6000تانکر  -8-1

به ازاي هر کیلومتر طول مسیر در 

خارج از محدوده شهر تا حریم قانونی 

  ریال مازاد بر بهاء خدمات  000/35شهر 

  %000/565000/69523  لیتري 000/10تانکر  -8-2

به ازاي هر کیلومتر طول مسیر در 

خارج از محدوده شهر تا حریم قانونی 

  ریال مازاد بر بهاء خدمات  000/35شهر 

  %000/610000/75624  لیتري 000/12تانکر -8-3

به ازاي هر کیلومتر طول مسیر در 

خارج از محدوده شهر تا حریم قانونی 

  ریال مازاد بر بهاء خدمات  000/35شهر 

  %000/910000/120/123  لیتري 000/20تانکر  -8-4

به ازاي هر کیلومتر طول مسیر 

در خارج از محدوده شهر تا 

ریال  000/35حریم قانونی شهر 

  مازاد بر بهاء خدمات 

  %000/900000/125/125  لیتري 000/25تانکر  -8-5

به ازاي هر کیلومتر طول مسیر 

در خارج از محدوده شهر تا 

ریال  000/35نی شهر حریم قانو

  مازاد بر بهاء خدمات 

هزینه آبگیـري در صـورت دارابـودن     -8-6

  خودرو و تانکر

نصف بهاء قیمت 

هر تانکر

نصف بهاء 

قیمت هر تانکر
    

          خدمات کارشناسی -9

تقاضاي قطع و هـرس درختـان معـابر     -9-1

  شهري
000/120  000/140  17%    

    %20  000/180  000/150  تقاضاي قطع براي باغات شهري -9-2

بهاء خدمات تقاضاي ایجاد و تعریض معبر  -10

در مسیرهاي ورودي که منجر به حذف فضاي 

  سبز میگردد

دریافت هزینه هاي 

مصروفه تبدیل 

فضاي سبز به 

معابر مفروش به 

عالوه به ازاي هر 

برابر  2مترمربع 

ارزش منطقه اي 

مالك عمل خواهد 

  بود

دریافت هزینه 

ه هاي مصروف

تبدیل فضاي 

سبز به معابر 

مفروش به عالوه 

به ازاي هر 

برابر  2مترمربع 

ارزش منطقه اي 

مالك عمل 

  خواهد بود
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  97پیشنهاد سال   به ریال 95بهاي مصوب سال   موضوع
در صد رشد 

  95نسبت به سال 
  توضیحات

بهاء خدمات اجاره ماشین آالت حامل - 11

تانکر هاي آبرسانی جهت آبیاري فضاي 

ز، باالبر خاور و باالبر نیسان در سب

  محدوده شهر

        

 20- 25اجاره خودروهاي تانکر دار  - 1- 11

  هزار لیتري

    %24  ماهانه 000/000/60  ماهانه 000/000/50

    %23  روزانه 000/700/2  روزانه 000/200/2

 10- 15اجاره خودروهاي تانکردار  - 2- 11

  هزار لیتري

    %24  ماهانه000/000/41  ماهانه 000/000/33

    %20  روزانه 000/160/2  روزانه 000/800/1

 5- 10اجاره خودروهاي تانکردار  - 3- 11

  هزار لیتري

    %25  ماهانه 000/500/27  ماهانه 000/000/22

    %25  روزانه 000/500/1  روزانه 000/200/1

    %25  روزانه 000/750/2  روزانه 000/200/2  اجاره باالبر خاور - 4- 11

    %25  000/500/2  روزانه 000/000/2  ره باالبر نیساناجا - 5- 11

  عوارض توسعه و ایجاد فضاي سبز - 12

عوارض صدور پروانه ساختمانی % 1

اعم از احداث، پذیره و مازاد ارزش (

ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم 

جهت ایجاد و توسعه ) پایه اعیانات

فضاي سبز عمومی تحت عنوان 

ساب یارانه فضاي سبز به ح

  واریز گردد  شهرداري تالش

عوارض صدور پروانه % 1

اعم از احداث، (ساختمانی 

پذیره و مازاد ارزش ایجاد 

شده ناشی از مازاد بر تراکم 

جهت ایجاد و ) پایه اعیانات

توسعه فضاي سبز عمومی 

تحت عنوان یارانه فضاي 

شهرداري سبز به حساب 

  واریز گردد  تالش

    

  %77/23میانگین درصد رشد                                                                                                                                      
  

شدت (ساعات کاري تعیین شده در خصوص اجاره خودروهاي تانکر دار براساس فاکتورهاي محیطی) 1تبصره 

ساعت در شبانه روز  12و زمان استراحت نیروي انسانی به طور متوسط ...) یط وتابش، تعریق، گیاهان، دماي مح

  .لحاظ شده است

تأمین نیروي انسانی شامل راننده و کمک آبیار ، سوخت و مواد مصرفی نظیر روغن و خدمات معمول در ) 2تبصره 

  .حالت ماهیانه به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با کارفرما می باشد

  .تأمین هزینه هاي استهالك ادوات به عهده کارفرما می باشد) 3تبصره 

  .در خصوص اجاره باالبر خاور و نیسان ، تأمین اپراتور به عهده کارفرما است) 4تبصره 

این تعرفه پس از وصول توسط  12، بند  تالشتعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري  55ماده  اسبراس) 5تبصره 

مرکزي بانک ملی شعبه  شهرداري تالشن یارانه فضاي سبز به طور مستقیم به حساب سیباي مناطق تحت عنوا

  .واریز گرددشهرداري تالش به نام  تالش

اضافه بر قرارداد و در پروژه هاي % 4براي پروژه هاي مستقیم با مناطق که پیمانکاري آن با سازمان است ) 6تبصره 

  .عمل به حساب سازمان واریز می شودبه عنوان حق ال% 10مستقیم با سازمان 
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  52ماده

  )ریال(تعرفه  خدماتشرح  ردیف

  212000  300000  200000  )دفترچه(کمکی تاکسیرانیپروانهصدور  1

  106000  200000  100000  )تلفنیتاکسی(درونشهري نقلوحملپروانهصدور  2

  159000  300000  150000  تاکسیرانی کمکی و مالک هر دو سال پروانهتعویضوتمدید  3

  106000  200000  100000  )نصب در درون تاکسی(صدور کارت شناسایی شهري تاکسیرانی   4

  106000  200000  100000  تاکسیرانیپروانهتعویضوتمدید  5

  212000  300000  200000  )تلفنی تاکسی(حقوقیاشخاصبرداريبهرهپروانهتعویضوتمدید  6

  212000  300000  200000  )تلفنی تاکسی(ودرو هاي شخصیبراي خشهريکارتصدور  7

  4000000  4000000    هزینه تبدیل حق امتیاز پیکان به سایر خودرو ها  8

  63600  100000  60000  ماهانه)سیمبیتاکسیدرمشغولرانندگانبرايبرداريبهرهپروانهخدمات  9

  ارزش افزوده% 6بلغ براساس ارزش دارایی خودرو به م تاکسیانتقالونقل  10
ارزش % 5/2

  خودرو

ارزش  3

  خودرو
  

  1590000  2500000  1500000  )تاکسی تلفنی(آژانسهاانتقالونقل  11

  31800  50000  30000  )اولبار(شناسی شهرامتحان  12

  42400  70000  40000  )باردوم(شناسی شهرامتحان  13

  42400  70000  40000  هزینه تعویض دفترچه مرخصی رانندگان  14

  63600  100000  60000  تلفنی ها صدور المثنی براي کارتهاي مفقودي تاکسیها و تاکسی  15

  42400  70000  40000  پذیرش کلیه متغاضیان در بدو ورود  16

  159000  300000  150000  )سالیانه(صدور کارت سرویس دهی به مدارس و خودروهاي شخی  17

  689000  6500000  6500000  90ال - پژو-واگذاري تاکسی سمندحق امتیاز پروانه بهره برداري با  18

  5300000  6000000  5000000  اردي و رواحق امتیاز   19

  4770000  5500000  4500000  پراید حق امتیاز  20

  9010000  6500000  8500000  حق امتیاز ون  21

  5300000  6500000  5000000  )پنج ساله(امتیاز شرکتهاي سرویس مدارس حق   22

  424000  600000  400000  جابجایی مکان شرکتهاي حمل و نقل مساغر دورون شهريحق   23

  95400  150000  90000  )سالیانه(صدور مجوز براي معرفی مدیر داخلی تاکسی سرویس  24

  63600  100000  60000  هزینه کارشناسی جهت بازدید مکان اولیه مورد تعرفه متقاضیان تاکسی سرویسها  25
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  .حذف شد- 53ماده 

  :عوارض تبدیلی تجاري  ـ54ماده 

هاي داراي پروانه در صورت رعایت اصول شهرسازي فنی ، عوارض تبدیلی یک واحد تجاري به دو یا چند باب تجاري ساختمان

          اسبه مح  13   ماده هـ از لحاظ رعایت دهنه در صورت عدم تخلف ساختمانی مابه التفاوت عوارض تبدیلی تجاري براساس بند

  .می گردد 

  :و قروق ساحلی گیسوم هاي اجاره اژها و محلهاي تفریحی طرح ـ  55ماده 

  مصوب شورا  97پیشنهاد براي سال  مبلغ به ریال  شرح عوارض  ردیف

  600000  600000  350000  عوارض شبانه روزي هر واحد پالز  1

  300000  300000  100000  عوارض روزانه هر واحد پالژ  2

  1000000  1000000  300000  عوارض شبانه روزي سوئیت درجه یک  3

  800000  800000  200000  عوارض شبانه روزي سوئیت معمولی  4

  1600000  1600000  400000  عوارض ویالء  5

  100000  100000  50000  عوارض استقرار هر چادر سیار توسط مسافر  6

  50000  80000  50000  در تمام طرح ها ) وسیله نقلیه ( ورودي   7

  طرح قروق

  500000  800000  50000  )پارکینگ(ورودي  8

  600000  600000  400000  پالژ  9

  100000  100000  50000  قبض چادر  10
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  جدول محاسبه کرایه آمپوالنس در خارج از محدوده شهر  –56ماده 

  شورا مصوب  97پیشنهاد براي سال   مبلغ به ریالمصوبه قبلی  شرح عوارض  ردیف

  200000  225000  000/150  کیلومتر  10از یک کیلومتر تا   1

  400000  450000  000/300  کیلومتر   20تا   2

  100000  1200000  000/800  کیلومتر   30تا   3

  120000  1350000  000/900  کیلومتر  40تا   4

  150000  1650000  000/100/1  کیلومتر   50تا   5

  170000  2000000  000/300/1  کیلومتر   60تا   6

  180000  2100000  000/300/1  کیلومتر   70تا   7

  200000  2250000  000/400/1  کیلومتر   80تا   8

  210000  2350000  000/500/1  کیلومتر  90تا   9

  2200000  2500000  000/600/1  کیلومتر  100تا   10

        ریال اضافه می گردد   5000کیلومتر به ازاي هر کیلومتر اضافی مبلغ   100باالتر از   11

  قانونی شهر معاف میباشد حریم و محدودهکرایه آمبوالنس در داخل : تبصره

  :تعرفه شن و ماسه

  ریال 300000فروش قلوه سنگ                     -3ریال       600000چرخ           6کرایه حمل و فروش               -1

  ریال 700000فروش قلوه سنگ                     -4     ریال 1000000چرخ       کرایه حمل و فروش              ده -2

  ریال 200000هزینه آبدهی به وسیله آتش نشانی به اشخاص ثالث و پیمانکاران        -5

  : ورود احشام سرگردان به داخل شهر ـ  57ماده 

  جریمه هر رأس احشام ولگرد 

  

  هزینه نگهداري هر رأس احشام ولگرد 

  . در صورت تکرار جریمه به دو برابر افزایش می یابد  ـ1تبصره 

  . اه می گردد در صورت تکرار بار سوم با مجوز مقام محترم قضائی احشام تحویل کشتارگ ـ2تبصره 

  مصوب شورا  97پیشنهاد سال   مصوبه قبلی

  300000  500000  200000روزانه 

  100000  100000  100000روزانه 

  300000  500000  تخریب
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  .حذف شدـ 58ماده 

  ج/59ماده 

  نحوه محاسبه عوارض

  .عوارض واحد اضافه به شرح ذیل محاسبه می گردد

A=S*Z*P  

= Aعوارض واحد اضافه  

= S  مساحت واحد اضافی  

  = Zضریب عوارض در تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري  

= P قیمت منطقه اي ملک  

  نکته آموزشی.3-36-3

مالکین پس از احداث بنا و اخذ پایانکار ، واحد موجود را تغییر داده و به دو یا چند واحـد تقسـیم مـی کننـد و مـورد      گاهاً 

ارجـاع دهـد و در صـورتی کـه      100در این صورت شهرداري بایستی پرونده را به کمیسیون مـاده  . استفاده قرار می دهند

  .خذ جریمه بایستی عوارض فوق را نیز محاسبه و وصول نمایدکمیسیون رأي بر جریمه صادر نماید شهرداري پس از ا

  

  

  

  

  

  ج/60ماده 

  نحوه محاسبه عوارض

  .عوارض پل به شرح ذیل محاسبه می گردد

A=S*Z*P  

=A عوارض پل  

=S مساحت پل  

              

  ضریب مساحت =قیمت              

  عوارض واحد اضافی =P2×70×60000= ریال 8400000
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=Z عوارض در تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري ضریب  

=P قیمت منطقه اي ملک  

  نکته آموزشی. 3-34-3

دقت شود در صورتی که ساختمانی مشمول عوارض حذف پارکینگ گردد نباید مالک در جلوي منزل خـود پـل عبـور    . 1

  .خودرو بسازد

ایمنی در ساخت پل براي خودروها و افراد پیـاده   کارشناس فنی شهرداري باید دقت کافی مبذول نماید تا اصول فنی و. 2

  .کامال رعایت شده باشد

  : مثالً

  عوارض پل=مساحت

600000=60000×P5×2  

  .حذف شد     ج/61ماده 

  ج/62ماده 

  نحوه محاسبه عوارض

  .عوارض تأخیر در حمل نخاله هاي ساختمانی به شرح ذیل محاسبه می گردد

A=S=Z=P=T

=A  نخاله هاي ساختمانیعوارض تأخیر در محل  

=S مساحت اشغال شده نخاله به تشخیص مأمور شهرداري  

=Z ضریب عوارض در تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري  

=P قیمت منطقه اي ملک  

=T تعداد روزهاي تأخیر در جمع آوري نخاله  

  نکته آموزشی. 3-7-3

  .به مالک ابالغ گردد براي جمع آوري نخاله بایستی اخطار کتبی با درج مهلت مناسبی. 1

  .تعداد روزها بعد از پایان روز اخطار محاسبه می گردد. 2



٥٠

  :مثالً

  عوارض تأخیر نخاله ها=مساحت اشغال×P1×قیمت منطقه اي×روز=

                      2100000=7×40000×1×15  

  ج/63ماده

  .حذف شد

  ج/64ماده 

  :مفاد پروانه ساختمانی عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح هاي شهري و

  )اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز× سطح بنا× K.P= (ارتفاع مجاز: فرمول

  K.P×100×80/2_3÷80/2=حاصل عوارض:                                                                                           مثال

  انه صادره ارتفاع مجاز براساس پرو:  در مسکونی

  ارتفاع در وضع موجود                   

  )ره(ریال خیابان امام خمینی 215000در منطقه ارزش باالي شهر ارزش منطقه 

  P6×100×20/0÷80/2=ریال 285/214/9

  ریال 100000درمنطقه متوسط شهر ارزش منطقه : مثال

K.P×100×80/2_2÷80/2=حاصل عوارض

  P6×100×20/0÷80/2=714/285/4ریال 

:)در تجاري ها و انباري ها(محاسبه عوارض ارتفاع مقایر با ضوابط طرحهاي شهري و مفاد پروانه هاي ساختمانی

  )اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز× سطح بنا× K.P= (ارتفاع مجاز: فرمول

  :مثال

=80/2÷K.P×15×80/2-3  

2303571=80/2÷215000×P10×15×20/0  

  

  



٥١

  :65ماده 

اراضی واقع در محور خدمات ناحیه اي و محلـه اي در زمـان    و بهره برداري از ناشی از خدماتعوارض 

  .در طرح هاي مذکور به میزان اعیان احداثی به شرح فرمول زیر می باشد صدور پروانه

P1= زیرزمین  

P5=همکف  

P2=طبقه اول به باال  

اعیان جهت بهره بـرداري بصـورت    ملکی در محور خدمات ناحیه اي می باشد و متقاضی احداث: مثال

مترمربع را دارد در صورت این شهرداري موافقت احداثی اعیـان مـذکور را    100شعب بانک به مساحت 

مشمول پرداخت خدمات ناشی از بهره ...) پذیره و تراکم و (بنماید ضمن پرداخت عوارض مصوبه پروانه 

  .برداري ملک به شرح زیر می باشد

000/000/90=180000×5×100  

  :67ماده 

  :وضع عوارض براي شرکتهاي بیمه و دفاتر بیمه در محدوده شهر

می باشد که هر ساله به ) اعیان(مبناي محاسبه عوارض فوق براساس مساحت فضاي اشغال شده  -

  .حساب شهرداري وایز نمایند

.می باشد 97اجراي این مصوبه از سال 

  اعیان× p× ضریب=               :مثال                نحوه محاسبه 

  20×000/310× 5/1=000/300/9              خیابان امام در سال 

  20×000/70×5/1=000/100/2          قدس در سال-خیابان اطراف مثال شهداي محراب

  -68ماده 

  بهاي خدمات بر تبلیغات محیطی

  )مثال بنر و غیره(این عوارض در محیطی که شهرداري تعیین می ناید قابل محاسبه باشد

  مساحت×10000×)مدت(فرمول محاسبه                                                                             روز

  5/0×20000×7= ریال 000/70مثال                                                                                            

  متر 6×20000×7= ریال000/840                                                                                                  


