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  فصل اول

  
  کلیات و تعاریف
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  مستندات قانونی مرتبط با عوارضسایر  و مستندات قانونی وضع عوارض

  1346مصوب  ها  آیین نامه مالی شهرداري -
یی که به وسیله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل ها  هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمد -30ماده 

 . شود میگیرد در تعرفه مذکور منعکس  میصورت  ها  گردد یا هر تغییري که در نوع و میزان نرخ آن مییا بهاي خدمات جدیدي که وضع و تصویب  ن تعرفه عوارضعنواشود، درج و هر  می
  1375ي بعدي مصوب ها  ي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیهها وظایف و انتخابات شورا ، قانون تشکیالت -

 : ر وظایف شوراي اسالمی شهرد - 71ماده 
  .شود میم تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوي وزارت کشور اعال – 16بند 

ي خدماتی و عمرانی مورد ها  لی به منظور تأمین بخشی از هزینهها ي اها لیدات و درآمدتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تو میشوراي اسالمی شهر ) 27/8/1386اصالحی ( - 77ماده 
  .نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید

را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند  وارضعنوان تعرفه عتواند در هر مقطعی که وصول هر  میوزیر کشور .یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است ، عوارض – بند
  . نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید

  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  -
کثر تا پانزدهم بهمن ماه در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حدا ها وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن براي ي اسالمی شهر و بخش ها شورا -  1بند - 50ماده 

 .هر سال براي اجراءدر سال بعـد، تصویب و اعالم عمومی نمایند
  : قانون برنامه پنجم توسعه کشور -

ي ملی و استانی، ایجاد اه  ي توسعه اي و سرمایه گذاريها به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري محیطی در کلیه فعالیت -181ماده 
و انتقال اختیارات اجرایی به  ها ي مدیریتی استانها  ، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمنديها رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتاي و  منطقه –اي و بخشی هماهنگی بخشی، منطقه

  .رسد میوزیران  به تصویب هیأتي الزم ها و شاخص ها رو تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز وکا ها استان
در غیر این صورت . توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور است ها هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداري –181تبصره ذیل ماده 

  .بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است
  1391به ایثارگران مصوب ات رسانی قانون جامع خدم -

 عوارض يها  هزینه پرداخت از خود سکونت محل شهر در تجاري مربع متر  بیست و مترمربع بیست و یکصد تا مفید زیربناي با مسکونی واحد یک احداث براي قانون این مشموالن -6ماده 
 شامل تراکم بر مازاد و اعمال نیز مسکونی يها  مجتمع احداث در ماده این مفاد .باشند می معاف بنیاد معرفی با بار یک براي نوسازي و شهرداري عوارض ساختمانی، يها  پروانه صدور

 .بود نخواهد ایثارگران
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  تعاریف و اصطالحات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧ 
 

  
  : تعاریف

 .استت کشور تهیه و تنظیم گردیده توسط وزار ها  نامه مالی شهرداري آیین   30عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده  :عوارضتعرفه 
 P :  منظور از)P ( باشد میي مستقیم ها قانون مالیات 64یا قیمت منطقه اي، ارزش معامالتی زمین و ساختمان بر مبناي اعالم سازمان امور اقتصادي و دارایی در اجراي ماده .  
K : گردد میتعیین اسالمی شهر  وسط شورايبا توجه به مقتضیات هر شهر تي مختلف ها  در تعرفهی است که ضریب.  

  . باشد  میي الزم ها  آشپزخانه و سرویس ، شود و شامل اتاق میی که براي سکونت افراد و یا خانواده ساخته ساختمان عبارت است از : یک واحد مسکونی
  .باشد می ي شهرها  شهرسازي و معماري درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربري شوراي عالی 10/03/1389مصوبه مورخ این دستورالعمل براساس تعاریف واصطالحات بکار رفته در

  
   : توجه

  :رعایت شودبایستی  97سال ي عوارضی ها  موارد ذیل در کلیه تعرفه
هد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا چنانچه ملکی داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه اي بر ملک مشرف به معبر مالك عمل خوا  .1

  .گردد محاسبه خواهد شد میفلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه اي جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب 
 .نمایدعوارض را تعیین  مبناي محاسبه  تعرفهحداقل  تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداري  میشوراي شهر  .2
پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  3/2/85مورخ  48و همچنین دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587با توجه به دادنامه شماره  .3

  .عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد ،تخلف
 .قانون شهرداري است 77کمیسیون موضوع ماده  ، و بهاي خدمات د عوارضمرجع رفع هر گونه اختالف بین مؤدي و شهرداري در مور .4
 .در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول استموضوع این تعرفه  عوارض .5
در گردد  میبینی  جه سنواتی پیشبودیی که در قوانین ها و یا معافیت) 17/2/87پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (ي مصوب ها معافیت قوانین و مقررات مربوط به .6

  .هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود
 .مالك محاسبه عوارض عرض موجود معبر می باشد .7
براي همه فرمول )  M ( ت مذکور ، ضریب کاهنده یکسانیقانون مالیات هاي مستقیم توسط اداره دارایی ، به تناسب افزایش قیم 64در صورت ابالغ قیمت منطقه اي موضوع ماده  .8

 قبلیمحاسبات و دریافت عوارض و بهاي خدمات بر اساس ضوابط و مصوبات  ،تا تصویب نهایی این ضریبالزم به ذکر است  .اعمال خواهد شدشورا با اخذ مجوز  96ها در سال 
  .خواهد بود
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مترمربع زیر بنا با کاربري صرفاٌ مسکونی فقط براي یک بار در طول  360شهردار و اعضاي محترم شورا تا سقف- کارگر رسمی- مند رسمیتسهیالت کارکنان شهرداري اعم از کار -9

  .هزینه صدور پروانه ساختمانی محسبه و اعمال گردد% 10سال معادل  30خدمت 
به منظور تعدیل ارزش معامالتی تعیین شده و جلوگیري از افزایش بیش از (  P ی براي ضریب ) 31/4/94مصوب  ( قانون اصالح قانون مالیات هاي مستقیم 64ماده 3برابر تبصره  - 10

ضمنا  این ضرایب به نحوي . این ضریب در تمامی منطقه ها  پیوست این دفترچه میباشد )8توضیحات بند(.اعمال گردد 8 برابر تبصره بند در تمامی تعرفه ها ) نرخ تورم رسمی
 .ند که با اعمال آنها در تعرفه ها ، قیمت منطقه اي برابر قیمتهاي سال قبل بوده و افزایش صورت گرفته در آنها خنثی گرددتعیین گردیده ا

بر دفترچه پیوست براهمانطور که در این بند توضیح داده شد ، ضرایب آن قانون مستقیم بوده و  64ضریبی از قیمت منطقه اي موضوع ماده ،    Pالزم به توضیح است که : تبصره 
  .تعیین گردیده است

  
  .خواهد بود  96به 97میزان افزایش آن به نسبت افزایش قیمت سال  97درصورت ابالغ قیمت منطقه اي سال   - 11

  
  .د شدبندهاي این فصل محاسبه و دریافت خواه براي کلیهشده بعد از راي کمیسیون هاي ماده صد قانون شهرداري ها عوارض بناهاي ابقا  -12      
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  فصل دوم
  

  ساخت و ساز
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  )در حد تراكم(  تك واحدی صورت بھاز نوع مسكوني ) احداث اعیاني( بنا زیرعوارض  - )٢- ١(تعرفھ شماره 

یف
رد

  

  توضیحات  97  عنوان تعرفه عوارض
، بیش از یک واحد احداث  ت که در سطح و یا هر طبقه، اعیانی اس منظور از واحد مسکونی تک واحدي:  )1(بند  1/1  مربع متر  60بناي  تا زیر   1

گونه موارد  گردد و در این نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدي محسوب نمی
  .هاي مسکونی مالك عمل خواهد بود از نوع مجتمع) احداث اعیانی مسکونی(بنا  نحوه محاسبه عوارض زیر

با رعایت ضوابط و ) خارج از اعیانی(، جکوزي  ، سونا براي احداث استخر درخواست متقاضیان در صورت :  )2(بند 
چنانچه قسمتی از اعیانی براي این منظور . باشد وصول میقابل  P2/1مربع متر مقررات شهرسازي به ازاي هر 

  .گیرد استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی
پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل  ، راه ینگمساحت پارک:  )3(بند 

  .گردد محاسبه عوارض نمی
جهت هرمتر ) با رعایت اصول فنی(بابت احداث سازه هاي سبک به عنوان سایبان،پارکینگ و نظایر آن :  )4(بند 

  .محاسبه و دریافت گردد% p5صدور . مربع 
که بر اساس زیربناي (ین ردیف فرمول مربوطه ، زیربناي ناخالص بوده و بعد از تعیین ضریب مالك تعی :  )5(بند 

  .نسبت به محاسبه و اخذ عوارض زیربناي خالص اقدام می گردد) ناخالص محاسبه می شود
در نظر گرفته  p15در خصوص واحد هاي داخل محدوده خدمات شهر که کاربري اداري میباشد ضریب ):6بند 
  .شود

 M  ضریب  31/4/94قانون اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب   64 ماده3برابر تبصرهM  به منظور تعدیل
  .ارزش معامالتی تعیین شده و جلوگیري از افزایش بیش از نرخ تورم رسمی در تمامی تعرفه ها اعمال گردد

 17شهریور خیابان  17 هفلک– ديآیت اله سعی -ل خیابانهاي موسی صدرامالك پایین راه آهن که شامدرضمن *
خیابان عالمه امینی در صورتیکه ارزش معامالتی دارائی بابت –طالقانی – المهديبلوار–بلوار المهدي  شهریور تا

براي  97تعرفه دفترچه  عوارض% 60باشد اصالح نشده 97پایین راه آهن وخیابانهاي فوق در سال  امالك واقع در
  .یابانهاي باال اعمال گرددامالك پایین راه آهن شامل خ

  .در خصوص عوارض صدور پروانه براي بافتهاي فرسوده شهري برابر دستورالعمل هاي ابالغی اقدام خواهد شد
  

  32/1  مربع متر  100بناي  تا زیر   2
  76/1  مربع متر  150بناي  تا زیر   3
 20/2  مربع متر  200بناي  تا زیر   4
 64/2  مربع متر  300بناي  تا زیر   5
 96/3  مربع متر  400بناي  تا زیر   6
 72/5  مربع متر  500بناي  تا زیر   7
 60/6  مربع متر  600بناي  تا زیر   8

مربع  متر  600بناي  از زیر   9
 48/7  به باال
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  ی مسکونیھا و آپارتمان ھا صدور پروانھ ساختمانی مجتمع) احداث اعیاني( بنا زیرعوارض  -) ٢- ٢(تعرفھ شماره 
  

عنوان تعرفه   ردیف
ماخذ و نحوه   96به عوارض ماخذ و نحوه محاس  عوارض

  توضیحات  97محاسبه عوارض 

 200بناي  تا زیر  1
 10/1 میانگین سطح واحد M100/p 10/1.  مربع متر 

هاي مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک   ها و آپارتمان  منظور از مجتمع:  )1(بند 
  .واحد مسکونی احداث گردد

، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح ، راه پله مساحت پارکینگ:  )2(بند 
  .گردد تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی

) خارج از اعیانی(، جکوزي  ونا، س براي احداث استخر در صورت درخواست متقاضیان :  )3(بند 
چنانچه . باشد قابل وصول می P2/1 مربع متر مقررات شهرسازي به ازاي هر بارعایت ضوابط و

  .گیرد عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمیی براي این منظور استفاده شود درمتی از اعیانقس
که (مالك تعیین ردیف فرمول مربوطه، زیربناي ناخالص بوده و بعد از تعیین ضریب ): 4(بند

نسبت به محاسبه و اخذ عوارض زیربنا جهت بناي ) براساس زیربناي ناخالص محاسبه می شود
  .اقدام می گردد خالص مسکونی

 17 هفلک–-آیت اله سعیديصدر  یموس يابانهایل خشامراه آهن که  نییدرضمن امالك پا*
در  ینیعالمه ام ابانخی– طالقانی– ديمه بلوار– يبلوار المهد تا وریشهر 17 ابانیخ-  ورشهری
 97سال فوق در يابانهایراه آهن وخ نییبابت امالك واقع درپا یدارائ یارزش معامالت کهیصورت

 يابانهایراه آهن شامل خ نییامالك پا يبرا97تعرفه دفترچه  عوارض % 60باشد اصالح نشده
  .باال اعمال گردد

 یابالغ يبرابر دستورالعمل ها يفرسوده شهر يبافتها يپروانه براخصوص عوارض صدوردر
  .اقدام خواهد شد

 400بناي  تا زیر  2
 92/1 دمیانگین سطح  واحM100/ p 92/1.  مربع متر 

 600بناي  تا زیر  3
 30/3 ین سطح واحدمیانگ  M100/P30/3.  مربع متر 

تا مربع  متر  600از   4
 85/3 میانگین سطح واحدM100/P 85/3.  مربع متر  1500

 3000تا  1500از   5
 مربع متر 

.M100/P50/5 50/5 میانگین سطح واحد 

6 
 3000بیش از 

 مربع متر 
.M100/P 04/704/7  طح واحدمیانگین س  
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  بخش تجاري براي)در حد تراكم ( زیربنا  وارضع –) ٢- ٣(تعرفھ شماره 

عنوان تعرفه   ردیف
  توضیحات  97  96ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عوارض

1 
عوارض پذیره در 

( زیر زمین
10

)()(1(3.1  hhllp 
  43/1  

کمتر از % 70، به ازاي هر طبقه پایین تر از زیرزمین  عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین:  )1(بند 
  .مربع محاسبه خواهد شد متر عوارض پذیره زیرزمین براي هر 

مربع براي انباري  متر ، عوارض متعلقه به ازاي هر  در خصوص انباري متصل و یا مجزا یک واحد تجاري:  )2(بند 
مربع پذیره محاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري  متر عوارض یک % 50متصل به واحد تجاري معادل 

مربع پذیره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول  متر عوارض یک % 30مربع معادل  متر زاي هر به ا
  .باشد می

عوارض پذیره مالك محاسبه قرار % 100هاي تجاري تا میزان مساحت قبل  در صورت تجدید بنا:  )3(بند 
  .گیرد می

پروانه کسب از :  مل حداقل دو مورد ازمدارك اثبات تجاري بودن ملک قبل از تأسیس شهرداري شا:  )4(بند 
، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه، پروانه  اتحادیه صنفی مربوطه و یا سایر مراجع ذیصالح

از مراجع ذیصالح است که در این صورت وضعیت موجود تلقی شده و  تجاري مبنی بر تجاري بودن آن
نخواهد شد و بعد از تأسیس شهرداري وجود هر یک از این  اي مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا جریمه

  .هاي قبل مشخص خواهد نمود مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جریمه و همچنین عوارض سال
تعرفه  2/1که داراي کاربري مختلط می باشد، عوارض پذیره )ره(درخصوص آن قسمت ازخیابان امام خمینی* 

 .فوق اخذ شود

ض پذیره در عوار  2
(  همکف

10
)()(1(2/2  hhllp 

 42/2 

عوارض پذیره در   3
(  طبقه اول

10
)()(1(1/1  hhllp 

 21/1 

4 
عوارض پذیره در 

(  طبقه دوم
10

)()(1(9/.  hhllp 
 1 

5  
عوارض پذیره 
درطبقه سوم به 

  باال
)

10
)()(1(8/.  hhllp 

 9./ 

6  
عوارض پذیره در 

بالکن (نیم طبقه 
  )غازهداخل م

)
10

)()(1(2/.  hhllp 
 3./ 

L =طول دهنه به متر  
Lo = متر طول دهنه مجاز به   

h  =طول ارتفاع به متر  
ho =راع مجاز به متطول ارتف 

 ابانیخ- ورشهری 17 فلکه-آیت الھ سعیدی–صدر  یموس يابانهایخ شاملراه آهن که  نییدرضمن امالك پا*
 یدارائ یارزش معامالت کهیدر صورت ینیعالمه ام ابانخی– طالقانی– ديمه بلوار– يتابلوار المهد وریشهر 17

تعرفه دفتر  عوارض % 60باشد  اصالح نشده 97فوق در سال  يابانهایراه آهن وخ نییبابت امالك واقع درپا
  .باال اعمال گردد يابانهایراه آهن شامل خ نییامالك پا يبرا97چه 
  .شداقدام خواهد یابالغ يدستورالعمل هابرابر يفرسوده شهر يابافته يخصوص عوارض صدور پروانه برادر
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  بخش تجاري براي) در حد تراكم( زیربنا عوارض  - )٢- ٤(فھ شماره تعر

  
  فرماندارتاکستان                                       س شوراي اسالمی شهر تاکستانمسئول در آمد                                                     شهردار تاکستان                                           رئی      
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عنوان تعرفه   ردیف
  توضیحات  97  96 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عوارض

  در زیرزمین 1


 )
10

)()(
10

1(13  hhllnp

  
3/14  

، عمق  ، سراي و امثالهم هاي تجاري مانند پاساژ، تیمچه  یره مجمتعدرمحاسبه عوارض پذ:  )1(بند 
اي جبهه اول مالك عمل  قیمت منطقه% 80جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل 

  . باشد می
، فضاي باز مشاعی که در  شوند هاي تجاري که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می واحد:  )2(بند 

نماید و همچنین سرویس  داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت میساختمان امتداد 
  . بهداشتی و نمازخانه مشمول عوارض پذیره نخواهد بود

عوارض پذیره مالك % 100هاي تجاري تا میزان مساحت قبل  در صورت تجدید بنا:  )3(بند 
    .گیرد محاسبه قرار می

ا یک واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع درخصوص انباري متصل و یا مجز:  )4(بند 
عوارض یک مترمربع پذیره محاسبه و عوارض % 50 براي انباري متصل به واحد تجاري معادل

عوارض یک مترمربع پذیره تجاري % 30مربع معادل  متر انباري مجزا از واحد تجاري به ازاء هر 
  .باشد همان طبقه قابل احتساب و وصول می

الزم به توضیح است در . گردد عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین می:  )5(بند 
شوند عمق جبهه مالك عمل نبوده  هاي تجاري که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد می  مجتمع

  .گردد و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه می
که داراي کاربري مختلط می باشد، عوارض )ره(درخصوص آن قسمت ازخیابان امام خمینی * 

  .تعرفه فوق اخذ شود 2/1پذیره 

(  در همکف  2
10

)()(
10

1(22  hhllnp 
 20/24 

(  در طبقه اول  3
10

)()(
10

1(11  hhllnp 
 1/12 

(  در طبقه دوم  4
10

)()(
10

1(9  hhllnp 
 100 

در طبقه سوم   5
(  به باال

10
)()(

10
1(8  hhllnp 

 9 

بالکن (نیم طبقه   6
(  )داخل مغازه

10
)()(

10
1(2  hhllnp 

 3 

L =طول دهنه به متر  
Lo = متر طول دهنه مجاز به   

h  =طول ارتفاع به متر    
ho =طول ارتفاع مجاز به متر  

n  =تعداد واحد تجاري  

 
 
 
 

  

 17فلکه -يدیاله سع تآی–صدر  یموس يابانهایخ شاملراه آهن که  نییدرضمن امالك پا*
در  ینیعالمه ام ابانخی– طالقانی– مهدي بلوار– يتابلوار المهد وریشهر 17 انابیخ-  وریشهر
 97فوق در سال  يابانهایراه آهن وخ نییبابت امالك واقع درپا یدارائ یارزش معامالت کهیصورت

باال  يابانهایراه آهن شامل خ نییامالك پا يبرا97تعرفه دفتر چه  عوارض % 60باشد  دهاصالح نش
  .اعمال گردد

 یابالغ يبرابر دستورالعمل ها يفرسوده شهر يبافتها يخصوص عوارض صدور پروانه برا در
  .اقدام خواهد شد
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  برابر بخش اداري)در حد تراكم ( زیربنا عوارض  - ) ٢- ٥(تعرفھ شماره 

  

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و نحوه 

محاسبه 
  96عوارض

  توضیحات  97

1 
احداث  ( عوارض پذیره 

هاي اداري به  واحد) اعیانی
  مربع متر ازاء هر 

P.M45  P49  

باشد که رعایت ضوابط  هاي اداري می عوارض مزبور در خصوص واحدوصول ): 1(بند 
حسب مورد، مالك عمل قرار )  یلیصهادي، تف (و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب 

    .گیرد می
نسبت به همکف کاهش می % 5تعرفه طبقات فوقانی وتحتانی همکف به ترتیب * 

 )....و 22/44وم وطبقه د 55/46وطبقه اول )  - 1(مثالً زیرزمین(یابد
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  صنعتيبخش  براي)در حد تراكم ( زیربنا  عوارض  - ) ٢- ٦(تعرفھ شماره 
  

عنوان تعرفه   ردیف
  عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 
  96عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 
  توضیحات  97عوارض

1 
عوارض پذیره 

هاي  واحد
  صنعتی

P.M40   به ازاي هر
  مربع متر 

P.M45   به ازاي هر
  مربع متر 

هایی که کاربري واحد مورد نظر  واحد وصول عوارض مزبور در خصوص): 1(بند
صنعتی باشد و یا آنکه کاربري غیر مرتبط بوده که باطرح موضوع در کمیته فنی و یا 

هاي متعلقه   حسب مورد تغییر کاربري یافته باشد عالوه بر عوارض 5کمیسیون ماده 
  .هاي صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال دارد  بابت واحد

هاي مسکونی، تجاري یا اداري  ، واحد نانچه در قسمتی از کاربري مذکورچ:  )2(بند 
  . هاي همین صفحه وصول خواهد شد  ، عوارض آن مطابق تعرفه احداث شود

نسبت به همکف کاهش می % 10تعرفه طبقات فوقانی وتحتانی همکف بترتیب * 
ضمن بابت انبار  در....) وp36وطبقه دوم  P41وطبقه اول ) -1(مثالً زیرزمین (یابد 

مشمول که جریمه شده اند وو مازاد بر تراکم جهت واحدهاي صنعتی  p15تجاري 
  .دنپرداخت عوارض نمی باش

درصورتیکه واحدهاي صنعتی تقاضاي افزایش بنادارندمطابق قانون شهرداري -3بند
مجوزگرفته اند درصورت افزایش بنا مشمول تراکم میشوند و پرونده آنها به کارگروه 

  .درنظر گرفته میشود p30معرفی میگرددبابت تراکم واحدهاي صنعتی 
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  اي ھتل ھا و اماكن گردشگري و مسافرخانھ ھابر)در حد تراكم ( زیربنا عوارض   - ) ٢- ٧(عرفھ شماره ت
  
  

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و نحوه 

محاسبه 
  96عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  97عوارض
  توضیحات

1 

عوارض پذیره صدور پروانه و 
ها و   براي هتل صدور مجوز یا 

اماکن گردشگري و 
ها به ازاي هر   مسافرخانه

  مربع متر 

20P.M 22P.M 

قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي  8به استناد ماده :  )1(بند 
ها و اماکن   براي هتل عوارض پذیره صدور پروانه  7/7/1370مصوب 

  .اهد بودها برابر بخش صنایع خو  گردشگري و مسافرخانه
قانون الحاق موادي به قانون تنظیم  22ماده  4به استناد بند :  )2(بند 

، عوارض ناشی از  15/8/1384بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
تغییر کاربري و فروش تراکم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع 

گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد  برداري توسط سرمایه بهره
  )ا تقاضاي سازمان گردشگريب(شد 
هاي  ، عوارض فضا با توجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگري:  )3(بند 

  . تجاري داخل ساختمان اصلی هتل برابر این تعرفه خواهد بود
نسبت به همکف % 10تعرفه طبقات فوقانی وتحتانی همکف بترتیب * 

ه دوم وطبق 80/19وطبقه اول ) - 1(مثالً زیرزمین (کاهش می یابد 
  ) درخصوص مورد اول وبهمین ترتیب درخصوص تجاري.... و 82/17
  

هاي تجاري خارج از  فضا  2
  40P.M  45P.M  ساختمان اصلی هتل
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  اي تاسیسات شھريبر)در حد تراكم ( زیربنا عوارض  - ) ٢- ٨(تعرفھ شماره 

  
  

ماخذ و نحوه   عنوان تعرفه عوارض  دیف
  96محاسبه عوارض

ماخذ و نحوه 
  توضیحات  97محاسبه عوارض

1 

جهیزات شهري مانند منبع تأسیسات و ت
،  ، پست گاز ، پست ترانسفورماتور آب

هاي آب و   ، تصفیه خانه پست مخابرات
) BTS(هاي برق و مخابرات   ، دکل فاضالب

هاي ارتباطی، کیوسک تلفن و   و کلیه دکل
  مربع متر غیره به ازاي هر 

25P.M  28P.M  )کلیه طبقات(  
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  وزشي ،ورزشي، فرھنگي، ھنري ، بھداشتي و درمانياي بخش ھاي آمبر)در حد تراكم ( زیربنا عوارض  -  )٢- ٩(تعرفھ شماره 

  
  

عنوان تعرفه   ردیف
  عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  96عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  97عوارض
  توضیحات

براي اخذ پروانه ساختمانی بر  ها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی  آموزشگاه:  )1(بند   P.M15  P16  در زیرزمین 1
، مراکز آموزشی و  حی تأسیس و اداره مدارسقانون اصال 19اساس ماده 

، ترجیحات و  برخورداري از تخفیفاتدر 1387/5/16پرورشی غیردولتی مصوب 
  . هاي مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند کلیه معافیت

، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید  ها  ، امامزاده ها  مساجد، تکایا، حسینیه:  )2(بند 
رئیس ستاد  25/5/1389 مورخ 234991/89ضوع نامه شماره مو(اوقاف 

) مصوب(در حد ضوابط طرح تفصیلی ) پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور
 چنانچه هیأت امناي مراکز فوق بجز تکایا. باشند از پرداخت عوارض معاف می

هاي تجاري باشند  متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد
مربع از پرداخت عوارض تجاري معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاري  متر  24تا 

  .گردد عمل می
  .کاهش می یابد% 50درخصوص فضاهاي ورزشی، تعرفه هاي فوق  :  )3(بند 
هرگونه معافیت یا عدم معافیت در خصوص موارد مربوطه کاربري هاي  : )4(بند 

  .هد بوداین تعرفه ، برابر مقررات جاري و روز خوا
  

  P.M20  P22  در همکف  2
  P.M15  P16  در طبقه اول  3
  P.M15  P16  در طبقه دوم  4

درطبقه سوم به   5
  P.M15  P16  باال
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   سونوگرافی ، ھا رادیولوژیست ، سنجی بینایی ، دندانپزشکی ، پزشکان روان ، مطب پزشکان براي بخش ھاي )در حد تراكم(زیر بنا  عوارض  – )٢- ١٠(تعرفھ شماره 
  

  خذ و نحوه محاسبهما  عنوان تعرفه عوارض  ردیف
  توضیحات  97  96عوارض

برابر تعرفه صدور پروانه   در زیرزمین 1
  مسکونی

برابر تعرفه صدور 
درصورتیکه داروخانـه، رادیولوژي،سـونوگرافی وسـایر    *   پروانه مسکونی

حرف وابسته پزشـکی داخـل سـاختمان پزشـکان باشـد      
برابر تعرفه هاي صدور پروانـه  (مشمول این عوارض بوده 

استقرار فضاي مذکور خارج از (در غیراینصورت ) نیمسکو
  . مشمول تعرفه تجاري خواهد بود) ساختمان

  

برابر تعرفه صدور پروانه   در همکف  2
  مسکونی

برابر تعرفه صدور 
  پروانه مسکونی

برابر تعرفه صدور پروانه   طبقه اول و طبقات باالتر  3
 مسکونی

برابر تعرفه صدور 
 پروانه مسکونی

اري در زیر زمین یا همکف و انب  4
 درصد تعرفه مصوب 50  دیگر طبقات

درصد تعرفه   60
 مصوب
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  حصاركشي و دیواركشي براي امالك فاقد مستحدثاتعوارض  -) ٢- ١١(تعرفھ شماره 
  

عنوان تعرفه   ردیف
  عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  96عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  97عوارض
  توضیحات

1 

عوارض صدور 
مجوز احصار در 

مورد اراضی واقع 
ده و در محدو

حریم شهر به 
  ازاء  هرمترمربع

هرمترمربع 
عرصه 

دیوارکشی شده 
 M 1p.برابر

داخل محدوده (
  )و حریم شهر

P2  

:  دارد قانون شهرداري که مقرر می 110عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده :  )1(بند 
در محدوده هاي مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع  نسبت به زمین یا بنا"

شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا 
تواند به مالک اخطار دهد نهایت  موازین شهرسازي باشد، شهرداري با تصویب شوراي شهر می

هر باشد ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شوراي ش
تواند به منظور تأمین نظر و اجراي طرح  اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداري می

مصوب شورا در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازي هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و 
اید در این مورد هزینه آن را به اضافه صدي ده از مالک یا متولی و یا متصدي موقوفه دریافت نم

شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ  صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ می
شود و هر گاه ظرف  ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می

رت صو. ارجاع خواهد شد 77مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 
 77هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراي کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده   حساب

در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد 
از  ".رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد

    . ول این تعرفه مستثنی استشم
براي احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر  ارتفاع مجاز ): 2(بند 

  )و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نمایددیوار  ارتفاعشهرداري مکلف است . (خواهد بود
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  )مربوطھ براي زیربناھاي مسكوني و غیر مسكوني با توجھ بھ قوانین وضوابط( )جبران کمبود پارکینگ(وارض ع - )٢- ١٢(تعرفھ شماره 

یف
رد

  

ماخذ و نحوه محاسبه   عنوان تعرفه عوارض
  96عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  97عوارض
  توضیحات

1 
عوارض جبران کمبود پارکینگ 

هاي مسکونی به ازاي  براي واحد
  مربع متر هر 

PM20  
  P22  

  . باشد هاضروري می  تأمین پارکینگ براي ساختماني توسعه شهري احداث وها اساس ضوابط طرحبر: )1(بند
هاي توسعه شهري یا  تواند بر اساس ضوابط طرح در موارد استثناي از جمله موارد ذیل شهرداري می:  )2(بند 

، پروانه  بدون تأمین پارکینگ) هادي هاي  حهاي فنی طر  یا کمیته 5هاي ماده   کمیسیون(مجوز مراجع قانونی 
   :ساختمانی صادر نماید

متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل  45السیر به عرض  هاي سریع ساختمان در بر خیابان  .1
   .رو نداشته باشد

محل  متر وبیشتر واقع شده ودسترسی به 20هاي به عرض  ساختمان درفاصله یکصدمتري تقاطع خیابان  .2
   .اتومبیل رو نداشته باشد

ساختمان درمحلی قرارگرفته باشدکه ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداري   .3
   .اجازه قطع آن را نداده است

   .، امکان عبور اتومبیل نباشد هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه  ساختمان در بر کوچه  .4
، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور  ي قرار گرفته باشد که به علت شیب زیادساختمان در بر معبر  .5

   .نباشد
که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات  در صورتی  .6

  .احداث پارکینگ نمود
  .گردد بر اساس ضوابط فنی و شهرسازي تعیین می 5شیب مقرر در بند :  )3(بند 
اي واریز و صرفاً در امر تملک و  شهرداري موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه:  )4(بند 

  .احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید
  .باید متناسب باهزینه احداث پارکینگ توسط شهرداري در همان محل باشد  Kضریب:  )5(بند 
هاي   هاي تامین نشده رادربراي احداث پارکینگ  دریافتی ازپارکینگ ها مکلف هستندعوارض  شهرداري):6(بند

  )تعداد*  p*نوع پارکینگ * 25پارکینگ . (عمومی هزینه نمایند
ارجاع داده می  100ساختمان هایی که براي صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمسیون ماده ): 7(بند

عوارض موضوع این بند قابل  ه پرداخت جریمه می شوندشوند یا به دلیل کسر یا حذف پاکینگ محکوم ب
  .وصول نمی باشدو فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردند

2  
عوارض جبران کمبود پارکینگ 

هاي تجاري به ازاي  براي واحد
  مربع متر هر 

PM30  P33  

3  
عوارض جبران کمبود پارکینگ 

هاي اداري به ازاي  براي واحد
  مربع متر هر 

PM25  P28  

4  
عوارض جبران کمبود پارکینگ 

ها به ازاي هر   براي سایر کاربري
  مربع متر 

PM10  P12  
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  ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحھاي عمران و توسعھ شھري عوارض –) ٢- ١٣(تعرفھ شماره 

کاربري هاي این ستون به کاربریهاي  تبدیل
  همین ردیف
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  معاف  120  120    مسکونی

  

 ----  50   ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

 ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----   -----  ----  ----   ----     -----   تجاري

 ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----   -----  ----  ----     -----   -----   خدمات انتفاعی

 ----  ----  ----   40  20 ----  ----  ----  50 ----     120  120  50  خدمات غیر انتفاعی

 ----  ----  ----   40  20 ----  ----  ----  50 ----  ----   120  150  60  میراث تاریخی

 ----  ----  ----   40  20 ----  ----  ----  50   ----   120  150  60  نظامی ، انتظامی

 ----  ----  ----   40  20 ----  ----  ----    ----  ----   100  100  -----   وصیخص -اداري 

  25 ----  ----   40  20  40     ----  ----   40  140  140  60  ، باغات و کشاورزيپارك و فضاي سبز ، طبیعی

انواع دامداري و مرغداري و سایر طیور ، 
  30 ----  ----  ----  ----  ----      ----  ----   10  90  90  45  زنبورداري و پرورش انواع آبزیان

  آموزش ، تحقیقات و فن آوري
هنري  - آموزشی ، ورزشی ،  درمانی ،  فرهنگی 

  ، مذهبی
60  130  130  10   ----  ---- 20   ----    20  30   ----  ---- 30  

  20 ----  ----  ----    ----  ----  ----  ----  ----   -----   150  150  40  تاسیسات و تجهیزات شهري
  20 ----  ----    ----  ----  ----  ----  ----  ----   -----   150  150  40  ار داريحمل و نقل و انب

 40 ----     40  40  20  ----   30  30 ----   30  180  180  60  حرایم

  20   ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----   -----   150  150  60  تفریحی و توریستی
   ----  ----  ----  -- -- ----  ----  ----  ----  ----   30  150  150  135  صنعتی

    -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  20  -  مجتمع تجاري نواري
  

 .گردد کاربري نمی تبدیل دریافت عوارضجهاد کشاورزي مشمول به کاربري  تبدیلدر حریم شهر ، در صورت داشتن مجوز از کلیه مراجع ذیصالح و پرداخت عوارض  اراضی کشاورزي به سایر کاربري ها تبدیل کاربري  *

سال  ازدرصدقیمت منطقه اي مدنظر این شهرداري می باشد که  20متر به بعد  51قیمت منطقه اي و از  درصد  40متر معادل    50متر تا   26 از  خیابان اصلی محاسبه و بعداز عمق مر بوطه برابر  اول  متر 25عمق  تا  کاربري زمین هاي فاقد کاربري مسکونی تبدیلدر ضمن بابت -2بصرهت *
 .قابل اجراستبه بعد   96
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  ) 2-13(عرفه شماره تادامه       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
                  برابر کاربریهاي  مشابه            )کمیته در آمدي(واحد در آمد با نظر  .وجود داشته باشد)جهت تغییر کاربري با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح (در صورتیکه موردي فاقد موارد مندرج در این دفتر چه :توضیح

  .اقدام می نماید
  
  

  ي اسالمی شهرتاکستان                                                فرماندار تاکستان            مسئول درآمد                                                     شهردار تاکستان                                      رئیس شورا         
  سیاوش طاهرخانی                                                              رحمانی                ادیبهزاد پور                                                        ص نیحس                                     افشین رحمانی                       

  توضیح  تعرفه  طبقه  تغییر کاربري  ردیف  
  به کاربري  از کاربري

    معاف  کلیه طبقات  )تجاري(پاساژ  مجتمع تجاري شهري  1

    معاف  کلیه طبقات  اداري  فرهنگی ورزشی  2

فرهنگی ورزشی   3
  تفریحی

به ازاءهر طبقه باالتر   ٩٠ P  همکف  تجاري(پاساژ
وپایین تراز همکف 

  کاهش10%
انباري  –نگ پارکی  4

  تاسیسات
به ازاءهر طبقه پایین تر        P        100  )- 1(زیرزمین  )تجاري(پاساژ

  کاهش10%
    P50  نیم طبقه  تجاري  مسکونی  5
  کاهش%10هرطبقه    طبقه اول به باال  تجاري  مسکونی  6
  کاهش%10دیگر طبقات   P      60  طبقه سوم  پذیرایی  مسکونی  7
   عافم    )اقامتی(هتل  مسکونی  8
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  کاربری غیر مرتبطدر  برداری بھرهعوارض  -) ٢- ١٤(تعرفھ شماره 
  
  

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و نحوه 

محاسبه 
  96عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  97عوارض
  توضیحات

  برداري در کاربري غیر مرتبط عوارض بهره
  داخل محدوده خدمات شهر

 

  
PM70  P77  

این عوارض در صورت صدور راي کمیسیون ماده 
هره برداري در کاربري غیر مرتبط عوارض ب  صد مبنی بر ابقا قابل دریافت است

  در داخل حریم شهر

  
PM15  P16 
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٢٥ 
 

  

  

  مسكوني و غیرمسكوني براي مازاد بر تراكم عوارض - )٢- ١٥(تعرفھ شماره 
  
  

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و نحوه 

محاسبه 
  96عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  97عوارض
  توضیحات

1  

عوارض مازاد بر تراکم پایه 
بینی شده در  تا سقف پیش

وسطح  ضوابط طرح تفصیلی
 **اشغال

P.M35  P38  

بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط  میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش:  )1(بند 
  .تقصیلی خواهد بود مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح 

ایت ضوابط طرح تفصیلی شامل پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رع ، راه مساحت پارکینگ:  )2(بند 
  . گردد محاسبه عوارض نمی

افزایش سطح اشغال وتراکم در طبقات زیرزمین واول و طبقات پائین تر و باالتر به ازاي هرطبقه ): 3(بند
  کاهش جهت تعرفه هاي ردیف یک و دو% 10

  .استدرضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده  تراکم پایه حداقل تراکمی است که*
تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر  : پیش بینی شده در طرحتراکم مازاد  **

  .باشد می
  .تعرفه هاي فوق اخذ شود% 50درخصوص مناطق پایین راه آهن معادل ***

 عوارض مازاد حد مجاز) 2(در مواردیکه زیربنا مازاد بر حد مجاز سطح اشغال می باشد، برابر تعرفه ****
  .سطح اشغال محاسبه و دریافت می گردد

عوارض این تعرفه صرفا هنگام صدور پروانه یا افزایش بنا و اصالح پروانه آن قابل محاسبه و دریافت بوده 
  .و براي بناهاي مشمول جریمه ماده صد قابل محاسبه و دریافت نخواهد بود

  

2  

عوارض مازاد بر تراکم 
بینی شده در طرح  پیش

تفصیلی پس از تصویب در 
مطابق یا  5کمیسیون ماده 

ضوابط شهر سازي باشد و 
 سطح اشغال

P.M55  P60  
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  ساختمانيھاي پروانھ  و اصالح  عوارض تمدید - )٢- ١٦(تعرفھ شماره 
عنوان تعرفه 

  عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه 

  توضیحات  97 عوارض

عوارض تمدید 
پروانه 

  ساختمانی

براساس تباصر مندرج 
  توضیحات در

شود باید حداکثر مدتی که  ها صادر می  هاي ساختمانی که از طرف شهرداري  قانون نوسازي و عمران شهري در پروانه 29ماده  2طبق بند  : )١(بند
گروه بندي توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس  هاي اسالمی شهر می شورا. براي پایان یافتن ساختمان ضروري است قید گردد

  .نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید) الف، ب، ج، د(چهارگانه قانون نظام مهندسی ساختمان 
نمایند مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض  نسبت به تمدیدآن اقدام می)دو بار(مالکینی که درمهلت مقرر درپروانه ساختمانی:  )٢(بند 

  .ندشو صدورپروانه ساختمانی نمی
عملیات عدم شروع ، در صورت  نمایند براي تمدید پروانه مراجعه می مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی  : )٣(بند 

   .باشند زیربنا می، مکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض  ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا تمدید پروانه ساختمانی
  )فرخی. (باشد ظور از شروع عملیات ساختمانی اعالم توسط مهندس ناظر میمن : )٤(بند 
از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند ) بار اول(مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه  : )٥(بند 

  .هاي کارشناسی اقدام نماید  هزینه بایست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس از کسر شهرداري می
  .ریال اخذ شود 000/500/5واداري  000/000/11ریال، صنعتی  000/350/1ریال وتجاري 000/900پروانه مسکونیهزینه تمدید: )٦(بند
  .اضافه شود 93دفترچه سال  13توضیحات زیر جدول صفحه  ):٧(بند

عوارض پروانه ساختمانی به روز  داخل محدوده خدماتی شهر جهت تمدید مراجعه می نمایند سال از صدور پروانه 5کسانیکه بعد از گذشت : 1تبصره 
  )مابه التفاوت متراژ احداث نشده. (مابه التفاوت آن اخذ خواهد شد) جهت صدور پروانه(محاسبه شده وپس از کسر مبالغ پرداختی قبلی 

ما به التفاوت % 25براي تمدید مراجعه نمایند ، ) بعداز تاریخ انقضاء(رف مدت سه ماه اول ظانقضاء اعتبار پروانه ساختمان و کسانیکه بعد از: 2تبصره 
  ) شودعوارض صدور پروانه ساختمان اخذ.(مابه التفاوت اخذشود% 100ماه  12وپس از% 75ماه  9مابه التفاوت وبعد از% 50وبعد ازشش ماه 

سازي پرداخت نشده باشد،درهر مرحله اي از مراجعه مالک به شهرداري، عـوارض مـذکور   درصورتیکه هنگام صدور پروانه،عوارض اماده :  3تبصره 
  ).درصورتیکه عدم دریافت آن هنگام صدور پروانه بدلیل قصور شهرداري باشد، عوارض مذکور به نرخ سال صدور خواهد بود. (دریافت خواهد شد

روز نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند از اخـد عـوارض مابـه التفـاوت      10رف مدت ضمناً کسانیکه بعد ازمهلت مقرر در پروانه حداکثر ظ: 4تبصره
 .خودداري گردد

سال از تاریخ پروانه آن گذشته و به شهرداري مراجعه نکرده اند در صورت ساخت بنا در  5در ضمن مابه تفاوت تمدید براي شرکت هایی که :5تبصره
درصد هزینه مابه التفاوت تمدید دریافت می گرددو به همه شرکت ها که در داخل حریم ویا داخل محدوده 50هر زمان که به شهرداري مراجعه نمایند،

 خدماتی باشند هم تعلق میگیرد
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  و عوارض ایجاد درب اضافی بالكن وپیش آمدگيعوارض  - )٢- ١٧(تعرفھ شماره 

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

ماخذ و 
نحوه 

محاسبه 
  96عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  97عوارض
  توضیحات

دگی مشرف به معابر به ازاي هر آم عوارض پیش
مربع متر   

محترم کشور به شرح ذیل الزم الرعایه وزیر  8/12/1372مورخ  34/3/1/25798کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه :  )1(بند 
  : است

، هاي مسکونی، تجاري بناي مفید مورد استفاده واحد صورت روبسته و زیر آمدگی در معبر عمومی، به که پیش در صورتی -1
از هر مترمربع . که جزو زیربناي مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد اداري، صنعتی قرار گیرد، عالوه بر این

  . که از  قیمت روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید مشروط بر اینبرابر این تعرفه آمدگی  پیش
صرفاً (صورت بناي غیرمفید مورد استفاده قرار گیرد  هاي جانبی باشد ولی به وارصورت روبسته و داراي دی آمدگی به اگر پیش -2
که جزو زیربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد، از هر مترمربع  عالوه بر این) صورت بالکن به

  . بند یک وصول خواهد شد% 50آمدگی  پیش
  . بند یک وصول خواهد شد% 50فقط معادل ) تراس(هاي جانبی باشد  رصورت روباز و فاقد دیوا آمدگی به چنانچه پیش -3

مشمول مقررات این تعرفه . بان مورد استفاده قرار گیرد صورت سایه آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً به چنانچه پیش: بند
    . نخواهد بود

شد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده با چنانچه پیش:  )2(بند 
   .صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد  آمدگی به وصول عوارض پیش

  عوارض ایجاد درب اضافی  50P.M P55 هاي تجاري در واحد 1
   عرض گذر+ طول بر مشرف گذر ×    مساحت× P×فرمول عرض درب 

                                             4                                     2  
  P 10/1  ≠متري 28متري تا 10درضمن عرض خیابانها از 

                     P25/1 ≠به باال  29عرض خیابانهاي 
  .که وصول عوارض فوق هنگام گزارش کارشناس فنی و واحد فنی ساختمانی قابل محاسبه و وصول می باشد

  25P.M P28  هاي اداري و صنعتی در واحد 2

  25P.M  P28 هاي مسکونی در واحد 3

4 
،  هنري ،هاي فرهنگی در واحد

،  ، بهداشتی درمانی ، آموزشی ورزشی
 غیرهپزشکی و 

50P.M P55 
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  )عوارض بر حق مشرفیت(وارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح حاي عمران و توسعھ شھري ع – )٢- ١٨(شماره تعرفھ 

  توضیحات  نحوه محاسبه عوارض ماخذ و  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

1 
براي امالکی که پس از 
تعریض در بر معبر قرار 

 گیرند می

 ×  P.M  ×A 0.05 ×متراژ عرصه   
  )عرض معبر جدید -عرض معبر قدیم(

عملیات  و هرگونهزمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت  : )1(بند 
  . باشد میمچنین  درخواست مالک و ه ) انجام معامله(و  نقل وانتقال  ثبتی
قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد دراین  ، امالکی که در اثر تعریض معبر : )2(بند 

تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک  میحالت شهرداري 
  .تهاتر نماید

از  ي توسعه شهري امکان استفادهها  چنانچه مالک برابر ضوابط طرح): 3(بند 
   .مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود ، موقعیت جدید را نداشته باشد

دراین  ، شوند میي بعدي واقع ها  امالکی که پس از اجراي طرح در جبهه : )4(بند 
درصدي از عوارض موضوع  ... ، متناسب با فاصله ملک ازعرض معبرجدید ، صورت

   .این تعرفه محاسبه و وصول شود
A :طول یا عرض ملک(رملک ضریبی از ب(  

جاده (خیابان امام الم نامه اداره کل راه و شهرسازي، به استناد استع:  )5(بند 
مترمربع حریم یاد شده از هر طرف  5/22در گذشته و حال به ) همدان –قزوین 

هاي ملک متري می باشد که حق تشرف بر کل  45و در حال حاضر تعریف گردیده 
  .ق نمی گیردواقع در خیابان فوق تعل

هاي قدیم یا جدید مالك محاسبه و  ، نامدر ضمن در سایر خیابان ها و معابر 
بر (صرفاَ وجود یا عدم وجود معبر و یا تعریض آن .دریافت حق تشرف نمی گردند

 .مالك محاسبه و دریافت این عوارض می باشد)مرتبط اساس بخشنامه هاي 
  

2  
براي امالکی که پس از 

ي باقیمانده اجراي طرح دارا
 هستند

× 0.05P.M × A×متراژ عرصه باقیمانده
 )عرض معبر جدید-عرض معبر قدیم(

3  
نشینی  امالکی که عقب

ندارند ولی معبر مشرف به 
 شود میملک تعریض 

عرض معبر (× P.M × A 0.05×متراژ عرصه
 )عرض معبر جدید - قدیم
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  ضوابط شھري و عوارض بر ارزش افزوده حاصل لز تفكیك اعیاني مترمربع در صورت امكان تفكیك براساس٥٠٠تفكیك عرصھ ھاي كمتر از عوارض  - ) ٢-١٩(تعرفھ شماره 
  

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

ماخذ و 
نحوه 

محاسبه 
  96عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  97عوارض
  توضیحات

عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک   1
قانون ثبت اسناد و امالك کشور و نیز قانون تعیین تکلیف  148و  147استناد مواد  ه بهکلیه امالکی ک:  )1(بند   P.M3  3/3   مربع متر عرصه با کاربري مسکونی به ازاء هر 

وضعیت ثبتی ساختمان هاي فاقد سند رسمی قبل از ابالغ طرح تفصیلی ، سند دریافت و عوارض تفکیک وحقوق 
 148و  147ناد مواد باشند و امالکی که به است اند مشمول پرداخت عوارض می قانونی شهرداري را پرداخت ننموده

  .عوارض خود را پرداخت نمایند%  50قانون ثبت نیز تفکیک نموده اند، می بایست 
عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأي :  )2(بند

  . باشد کمیسیون ماده صد عالوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول می
هاي باالي   زمین 28/1/1390قانون شهرداري مصوب  101اشخاصی که با توجه به قانون اصالح ماده :  )3(بند 

  .اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود مربع را تفکیک نموده متر  500
  .مربع خواهد بود متر  500هاي کمتر از   عوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند یک فقط مشمول زمین): 4(بند 
در ضمن زمینهایی که در محدوده شهر واقع شده است و مساحت حد نصاب تفکیک آن ها با پالکهاي همجوار مسکونی به یک . 5بند

  .عوارض حدنصاب تفکیک دریافت گردد 10pمترمربع ششدانگ باشد 1000مترمربع و یا  500صورت میباشد و مساحت آنها تا 
  .مبالغ فوق اخذ شود% 60ه آهن اراضی پایین را** 

  .محاسبه و دریافت خواهد شد) 4(تا ) 1(عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک اعیانی نیز برابر بندهاي *** 
نموده عوارض زیر حد نصاب صادر ابقاءجهت امالك واقع در حریم شهر که کمیسیون ماده صد راي قطعی –تبصره 

  .تراکم امالك کاربري مجاور محدوده مذکوردریافت گرددبراساس کاربري مورد استفاده وبرابر 
اصالحی قانون شهرداریها اقدام به ششدانگ  101به هنگام مراجعه مالکین امالك که بدون رعایت ماده :تبصره

 101ماده  4و3مترمربع بوده است تبصره هاي  500نمودن ملک خود نموده اند ومساحت اولیه پالك آنها پیش از 
  .ون شهرداریها اعمال گردداصالحیه قان

عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک   2
  P.M4  4/4   عرصه با کاربري تجاري به ازاء هر مترمربع

عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک   3
  2P.M  2/2  عرصه با کاربري صنعتی به ازاء هرمترمربع

4  
عوارض برارزش افزوده حاصل از تفکیک 

ري و سایر به ازاء عرصه با کاربري ادا
  هرمترمربع

3P.M 3/3 

کسري حد نصاب تفکیک عرصه براي اراضی   5
  50P.M  56  زیر نصاب تفکیکی مصوب

 3P.M 3/3  عوارض افراز عرصه  6
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   فصل سوم

  
  کسب مشاغل و حرف خاص
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  بر مكان ھاي شھري مورد استفاده بر فعالیت ھاي فصلي و دائميعوارض  -)٣- ١(تعرفھ شماره 
  

  توضیحات  و نحوه محاسبه عوارضماخذ   عنوان تعرفه عوارض  ردیف

1 
عوارض سالیانه محل کسب 

و صنوف مشمول  براي مشاغل
 قانون نظام صنفی

 %T   ×S.P× ضریب شغل×5/0*12

ارائه  ها ضریب شغل بر اساس نوع شغل و میزان خدماتی که شهرداري بایستی به آن): 1(ند ب
  .گردد مینماید تعیین 

هر شهر تعیین  شهرسازيبر اساس ضوابط ض واحد کسبی حداقل مبناي محاسبه عوار : )2(بند 
  .شود می
  .باشد میضریب موقعیت ملک  S: )3(بند 
  .باشد میضریب مساحت واحد کسبی   T ):4(بند 
مطب پزشکان، خدمات الکترونیک دولت، و اسناد رسمی منظور از مشاغل خاص اعم از ): 5(بند
  .باشد می
ي سوخت مانند تجاري، خدماتی، پلیس ها  واقع در جایگاه ها  عوارض سالیانه سایر کاربري): 6(بند

 .مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد... و  10 +
ضریب موقعیت ملک نیز براساس . ریب شغل براساس جدول پیوستی محاسبه میگرددض  **

  .موقعیت طبق نقشه پیوستی تعیین میگردد

2 
عوارض سالیانه محل فعایت 

مول قانون غیر مش براي مشاغل
 نظام صنفی

 %T   ×S.P× ضریب شغل×5/0*12

3 
عوارض سالیانه انباري مجزا از 

 واحدکسبی و بالکن تجاري
ضریب × ضریب شغل×5/0*12

 %S*0.5*P×   مساحت

4  
ي ها جایگاه بهاي خدمات

سوخت متعلق یا در اجاره 
  اشخاص حقیقی یا حقوقی

                       K*تعداد نازل×5/0
1000000=k ریال 

5 
عوارض سالیانه بر محل فعالیت 

 مشاغل خاص
 %T   ×S.P× ضریب شغل×5/0*12

متر از متر تا ک100، براي امالك %30مترمربع با ضریب 100کمتر از  متر تا50،امالك بین  1/0مربع با ضریب متر  50براي اصناف با مساحت هاي کمتراز - 
  1ریب متر مربع وبیشتر با ض 200،براي امالك  %80متر مربع با ضریب  200کمتر از مترمربع تا 150با مساحت  ،براي امالك %60متر مربع با ضریب  150
  .اعمال گردد100%
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  الحسنھ قرض و و موسسات مالی و اعتباری ھا بانک محل فعالیت و حق افتتاح عوارض سالیانھ  -) ٣- ٢(تعرفھ شماره 

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و نحوه 

محاسبه 
  96عوارض

ماخذ و نحوه 
  توضیحات  97به عوارضمحاس

 
 
1 
 
 

عوارض سالیانه محل فعالیت 
و موسسات مالی و  ها بانک

 و قرض الحسنه اعتباري

25*T*P 
 

30P 

  
   .باشد می اعیانی مساحت  T:)1(بند 
قانون مالیات بر  12ماده  11عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ): 2(بند

  .باشد ارزش افزوده می
  

2 
ها و  بانکعوارض حق افتتاح 

و قرض  موسسات مالی و اعتباري
 الحسنه

*T*P25*5  *T*P27*5  
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  عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب  - )٣- ٣(تعرفھ شماره 
  
  

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

برابر عوارض سالیانه شغل   عوارض تغییر شغل  1
  جدید

 وارض افتتاح پروانه کسب را صادر نمودهچنانچه شهرداري بدون اخذ ع : )1(بند 
عوارض افتتاح کسب بر مبناي سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب 

. گردد میباشد در غیر این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام  می
چنانچه مؤدي داراي سابقه پرداخت عوارض صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در 

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

  . باشد مینظر 
  

عوارض حق افتتاح محل   2
  کسب

برابر عوارض سالیانه شغل  5
  موردنظر
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  فصل چهارم 
  اشخاص حقوقی  

  )عمومی دولتی و غیر دولتی(
  
  
  



٣٥ 
 

  

  تنظیمي در دفاتر اسناد رسمي الثبت اسناد رسمي و حقعوارض   - )٤- ١(تعرفھ شماره 
  
  

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

الثبت اسناد رسمی  حقعوارض   1
  -   الثبت حق% 8معادل   و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
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  عوارض بر فضاي اشغال شده توسط تاسیسات شھري – )٤- ٢(تعرفھ شماره 
  

  ضیحاتتو  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

1  
برداري سالیانه از معابر  بهرهتعرفه 

استفاده  براي عمومی شهرداري 
  تأسیسات شهري

P2 به ازاي هر مترطول  

اشغال شده توسط تأسیسات ) هوایی(ي زیرسطحی، سطحی و روسطحی ها برداري از فضا بهره : )1(بند 
ي مربوط و به تفکیک هر ها  مي شهري اعم از محدوده و حریم شهر را با احتساب حریها موجود در فضا

آب و فاضالب، برق، گاز، مخابرات، نفت و سایر (تأسیساتی - ي خدماتیها و شرکت ها یک از سازمان
دهم  دوبرداري از شوارع و معابر شهري به روش ساالنه و بر مبناي  بهرهتحت عنوان ) تأسیسات مشابه

براي تأسیسات زیر سطحی و منصوبات هم  ي مستقیمها قانون مالیات 64قیمت منطقه اي موضوع ماده 
  .دریافت نمایند )جهت هر متر طول(سطح و هوایی

  .کند میي حفار ایجاد نها مالکیتی براي شرکت حقمسیر تحت انتقال و احداث، هیچگونه  : )2(بند 
  pمیانگین ):3(بند 
 پستیل، هرصندوق ریا 000/77هزینه بهره برداري سالیانه جهت استقرار تیربرق هر عدد ) : 4(بند

ریال  000/200/2مخابرات  برق و  ریال،تاسیسات پست 000/100/1تلفن هرکیوسک ، 000/55
  عوارض دکل هاي فشارقوي درسطح شهر.محاسبه و دریافت خواهد شد
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نوع شغل محل جغرافیایي ملك براساس ( بر فضاي شھري مورد استفاده براي فعالیت ھاي فصلي و دامي كلیھ واحدھاي تولیدي ،خدماتي و اقتصادي عوارض   - )٤- ٣(تعرفھ شماره 
  )،مساحت ملك

.  
  

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و 
نحوه 

محاسبه 
  96عوارض

ماخذ و 
نحوه 

محاسبه 
  97عوارض

  توضیحات

1  

 ها ها و نمایشگاه  عوارض غرفه
تخصصی، اعم از فروش، 

ادواري، فصلی و دائمی و 
هاي روز در محدوده و  بازار

حریم شهر به استثناء 
هاي صنایع دستی و  نمایشگاه

  فرش

P S5%  PS6%  

روز بعد از اتمام هر دوره  10متولیان برگزاري نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر :  )1(بند 
، عوارض وصولی را به حساب شهرداري واریز و رسید آن را به  برگزاري نمایشگاه

   .باشد وطه میشهرداري ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداري مجاز به وصول وثیقه مرب
، مأموران  مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود:  )2(بند 

توانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان  وصول شهرداري می
باشند  ، مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاري با مأمورین شهرداري می وصولی اقدام نمایند

تواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و  غیر این صورت شهرداري می در
   .حقوق قانونی خود اقدام نماید

شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند  هایی که توسط شهرداري ایجاد می بازار
  .بود
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  اعم از فروش و اجاره غیر منقول مستغالتمزایده اموال و امالک و  بھاي خدمات فروش و  – )٤- ٤(تعرفھ شماره 
  
  

  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

ماخذ و 
نحوه 

محاسبه 
  96عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  97عوارض
  توضیحات

1  

بهاي خدمات فروش و  مزایده اموال و 
، حراج  امالك و مستغالت  غیر منقول

مزایده کتبی و (، متروکه و  ضایعات
  اعم از فروش و اجاره) حضوري

بهاي % 1
  معامله%1  معامله

هاي  ، شرکت ها ، بانک هاي دولتی ، شرکت ، مؤسسات ها و ادارات کلیه سازمان:  )1(بند 
هاي انقالب اسالمی و کلیه مؤسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه  ، نهاد بیمه

بهاي معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به % 1اموال خود بایستی 
  .ب شهرداري واریز نمایندحسا
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  بر تبلیغات محیطيعوارض  – )٤- ٥(رفھ شماره تع

ماخذ و نحوه محاسبه   نوع عوارض  ردیف
  96عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  97عوارض
  توضیحات

1  
هاي تبلیغاتی و  ب تابلوصدور مجوز نص

به ازاي هر  خارج از ضوابط شهرسازي
  مربع متر 

%30 P 

 96همانند سال 
تا آئین نامه آن 

 تنظیم گردد

 25قانون شهرداري و بند  92و ماده   55ماده  27به استناد بند :  )1(تبصره 
 20/8/92مورخ  551ها و همچنین دادنامه شماره  قانون شورا 71ماده 

  .، این عوارض قابل وصول است هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
 هاي دولتی وصول این عوارض  شامل ادارات دولتی و بیمارستان): 2(تبصره 

  . نخواهد شد یه ها،کلیه مراسم مذهبیمساجد،حسین
  .عوارض  صدور مجوز نصب براي یک بار قابل وصول است:  )3(تبصره 
هاي تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ  کلیه مالکین تابلو:  )4(تبصره 

مجوز الزم از شهرداري اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداري رأساً 
تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام هاي  نسبت به جمع آوري تابلو

در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان مسئولیتی به . خواهد نمود
  .عهده شهرداري نخواهد بود

براي  براي معرفی اماکن مربوطه و  هایی که صرفاً  تابلو:  )5(تبصره 
رض  باشد از پرداخت عوا می 3*2رسانی مطابق با استاندارد متراژ  اطالع

  .سالیانه معاف است
جهت آگهی هاي آموزشی وفرهنگی و ورزشی با تائید روابط ) :6(تبصره 

  .مبالغ مصوب، اخذ گردد% 50عمومی شهرداري 

هاي تبلیغاتی و  تابلوعوارض سالیانه   2
  P 11%  )مربع متر ( خارج از ضوابط شهرسازي

 P 28%  )مربع متر (برد  نصب بیل  3
  ریال    6%   مربع متر روزانه هر 

  نصب پالکارد با مجوز شهرداري  4
 2ورودي هر پالکارد هرمترمربع 

p2 %ریال  
 ریال%   p4 روزانه هر متر  

 

  دیوار نویسی با مجوز شهرداري  5
ریال % p22) هرمترمربع(ورودي

  ریال % p4روزانه هر مترمربع 
  

  

نصب داربست تبلیغاتی با مجوز   6
  شهرداري

%    p6مربع          متر روزانه هر 
    ریال

  P 20%در معابر عمومی   )سالیانه(هاي پزشکان  تابلو  7
    

8  
هاي  ها و استقرار خودرو تبلیغات بانک

جوایز قرض الحسنه به منظور تبلیغات 
  در معابر

به ازاي هر دستگاه خودرو در هر 
 5/5دوره سه ماهه و کمتر از آن 

 میلیون ریال
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  مپنجفصل 
  

  مؤدیان خاص
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  )در صورت وجود شرایط الزام آور(  قطع اشجار عوارض -) ٥- ١(تعرفھ شماره 

  توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

  نوع*سن*بن  هزینه قطع اشجار: الف  1
اصالح "نامه قانون  آیین به منظور استفهام واقعی از این تعرفه رعایت): 1(بند 

مصوب  "شوراي انقالب 1359مصوب  ها قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر
  .زامی استمجمع تشخیص مصلحت نظام ال 1388
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  ذبح احشام) 5-2(تعرفه شماره 
  
  

  
 ریال 000/600هر راس                                                                         گاو ذبح احشام -1
  ریال  000/150            هر راس                                               گوسفند وبزذبح احشام  -2

  
  

  .هزینه حمل ونقل به عهده متقاضی میباشد: توضیح             
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  فصل ششم
  هزینه ارائه خدمات
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  خدمات شھری بھاي - ) ٦(تعرفھ شماره 
  
  
  

عنوان تعرفه   ردیف
  عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  94عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  95عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 
  96عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 

  97عوارض
  اتتوضیح

  %5  %5  آتش نشانی 1
به  ربنایعوارض ز% 5معادل 

درصد عوارض تراکم  کیاضافه 
  پنج سقف يباال يها  ساختمان

6%  
این عوارض هنگام صدور پروانه، اصالح و یا پایان کار :  )1(بند 

ساختمانی توسط شهرداري وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با 
در ضمن . هزینه گرددنشانی و یا فضاي سبز  توسعه و تجهیز آتش

  %مبالغ فوق محاسبه و دریافت گردد%  25جهت واحدهاي صنعتی 
راي  100هایی که توسط کمسیون ماده  عوارض فوق از بنا:  )2(بند 

صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و شود نیز وصول و  ابقاء صادر می
  .نشانی و یا فضاي سبز هزینه گردد تجهیز آتش

  %4  %5/2  فضاي سبز  2
به  ربنایعوارض ز% 4معادل 

درصد عوارض تراکم  کیاضافه 
  پنج سقف يباال يها  ساختمان

5%  
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   96کارکرد ماشین آالت جهت اجرا در سال  -  ) 6- 1( تعرفه شماره 
  
  

  هزینه مصوب  عنوان  ردیف
  به ریال 96

  هزینه مصوب
  به ریال 97

 -غلطک - گریدر - کارکرد لودر  1
  بیل مکانیکی - بولدوزر

  )هر ساعت(

  
000/000/1  

  
000/100/1  

  000/900  000/850  حمل نخاله کامیون شش چرخ و   2
  000/350/1  -  ده چرخ هر سرویس  3

  
  ..تابعه قیمت عرف روز بازار در یافت گردد،  بیندر فروش آسفالت: تبصره                     

  
  
  

  فرماندار تاکستان                               رئیس شوراي اسالمی شهرتاکستان                                                                  مسئول درآمد                                                     شهردار تاکستان       
              سیاوش طاهرخانیرحمانی                                                                    صیاد                                                        حسین بهزاد پور             افشین رحمانی                                             
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  هزینه کارشناسی و بهاي خدمات پاسخگویی –)  6-2(تعرفه شماره 

  به ریال 96هزینه مصوب هر مترمربع عرصه و عیان  97  شرح نوع کارشناسی  ردیف

  p12%  مسکونی  %12  بهاي خدمات پاسخگویی  1
 P72%  تجاري  %72  بهاي خدمات پاسخگویی  2

   بهاي خدمات پاسخگویی  3
54%  

 P54%  صنعتی

  P36%  اداري  %36  بهاي خدمات پاسخگویی  4
  p12%  سرقفلی تجاري  %12  بهاي خدمات پاسخگویی  5
  P6%  رهن  %6  بهاي خدمات پاسخگویی  6
ادارات آب،برق،گاز و   %72  اسخگوییبهاي خدمات پ  7

  مخابرات
P72%  

  
8  

  
  کارشناسی استعالمات

درصد * P*مساحت اعیانی:فرمول اعیانی
  1مورد تایید همین صفحه بند

درصد * P*مساحت عرصه:فرمول عرصه
  1مورد تایید همین صفحه بند

  

)                    داخل محدوده وحریم(مسکونی وتجاري  ریال 000/650
000/650  

کارخانجات صنعتی وتولیدي                                     ریال 000/500/6
000/500/6  

شرکتهاي دولتی ونهادهاي عمومی              -ادارات  ریال 000/300/3
000/300/3  

مرغداریها ودامداریها ونظایر                  -گاوداریها  ریال 000/300/3
000/300/3  

 
  .به شهرداري ارائه شود، هزینه اي دریافت نخواهد شد) 2مشمول ردیف(ماه مجدداً استعالم 6اخذ شود، ودرمدت کمتر از  2درصورتیکه جهت یک ملک هزینه کارشناسی ردیف  :١ توضیح

  . استعالم درسال بعد مراجعه شود، صرفاً مابه التفاوت اخذ خواهد شدپاسخ استعالم به سال بعد موکول شود یا جهت تمدید  هر درخصوص کارشناسی ردیف اول درصورتیکه به دلیل :٢توضیح 
 000/300.واسنادمزایده ومناقصه که تعداد برگه آنها کمتر میباشـد .محاسبه و دریافت شود 97ریال جهت سال  000/600جهت فروش اسناد مناقصه و مزایده جهت هر پرونده معادل  :٣توضیح 

  .ریال در یافت شود
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  )قانون مدیریت پسماندها 8اده طبق م( مدیریت پسماند بهاي ) 6- 3(تعرفه شماره 
  هزینه مصوب به ریال  شرح  ردیف

  12× )  96تعرفه (عوارض نوسازي% 30  )مشاغل پر زباله(تجاري   1
  12× )  96تعرفه (عوارض نوسازي % 10    )سایرمشاغل(ريتجا  2

  معاف  صنعتی  3

  12× ) 96تعرفه (عوارض نوسازي % 50  آموزش عالی -آموزشی-اداري  4

  12× ) 96تعرفه ( عوارض نوسازيهزینه % 50  روخانه، رادیولوژي، و سایر وابسته پزشکیمطب،دا  *5

  12× ) 96تعرفه (عوارض نوسازي % 40  بیمارستان دولتی و خصوصی، آزمایشگاه، درمانگاه خصوصی  *6

  ریال    000/800  )تک واحدي(مسکونی هايواحد در راه آهنریل پسماند مسکونی در پائین   7

8  
یک واحد به (دمسکونیدر پایین ریلراه آهن در واحدهاي مسکونیپسمان

    )باالتاسه طبقه وآپارتمانی
  ریال 000/500هرواحد

  

  ریال   000/400/1  )تک واحدي(پسماند مسکونی در باالي ریل راه آهن در واحدهاي مسکونی  9

بصورت (پسماند مسکونی در باالي ریل راه آهن در واحدهاي مسکونی  10
  )نیآپارتما

  ریال000/700هرواحد 

  .کلیه مراکز پزشکی می بایست نسبت به بی خطر نمودن زباله اقدام و سپس براي حمل و دفع بهداشتی تحویل عوامل شهرداري گردد: تبصره *
  

  فرماندار تاکستان                                        کستان                        رئیس شوراي اسالمی شهرتا                                     شهردار تاکستان                              درآمد                  مسئول       

              سیاوش طاهرخانی                               رحمانی                                       ادحسین بهزادپور                                                               صی                       افشین رحمانی                          
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  تسهیالت کارکنان- درمورد چگونگی روند تخفیف در طول سال و کارمزد اقساط) 6- 4(تعرفه شماره 
  
  

دریافت شده باشد درصورت تخریب بناي مذکور ودرخواست ) آراء مراجع مربوط  براساس(درصورتی که براي یک واحد ملکی عوارض تبدیل غیر مجاز - 1
درصد مساحت 50) در هنگام نوسازي بناي فوق(پروانه جهت احداث بناي جدید با کاربري که قبالٌ به آن تبدیل تعلق گرفته و عوارض آن پرداخت شده باشد

  .تبدیل کاربري به عنوان عوارض پذیرفته خواهدشد
وبمناسبت هاي مختلف و شرایط زمانی متفاوت براي .. درصد سود، درنظر گرفته می شود 10مودیان با اقساط از یک سال تا سه سال تقسیط معادل براي - 2

در این  شده مودیانی که بدهی خود را به صورت نقد می پردازند ، با مصوبه شوراي شهر ، عوارض تعرفه هاي این دفترچه با درصدي  کمتر از مبالغ تعیین
  )درصد مذکور توسط شوراي محترم شهر تعیین خواهد شد. (دفترچه محاسبه و دریافت می شود

مترمربع زیر بنابا کاربري صرفا 360تا سقف : شهردار واعضاي محترم شوراي شهر   - تسهیالت کارکنان شهرداري اعم از کارگري و کارمندي رسمی - 6
  .معادل ده درصد هزینه هاي صدور پروانه  محاسبه و  اعمال گرددل سا30در طول خدمت مسکونی فقط براي یک بار
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  :پایانکار  هزینه چاپ پروانه و) 6- 5(تعرفه شماره 
  
  

  ریال 000/400                             97هزینه چاپ پروانه و پایانکار ساختمانی
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 دوزارت کشور  می باشن 28/1/71مورخه  34/3/1/8616هزینه هاي دریافتی از بناهاي موجود که مشمول بخشنامه شماره  )6- 6(تعرفه شماره  
  .مشمول این بخشنامه می گردند 1/1/66تا  5/4/58آماده سازي ساختمانهاي وزارتی از تاریخ  )عرض ملک (  مربعجهت هر متر)بخشنامه وزارتی(

  
هزینه مصوب به   شرح  ردیف

ریال جهت هرمتر 
  94برملک

هزینه مصوب به 
ریال جهت 
  95هرمتر برملک

هزینه مصوب به 
ریال جهت 
  96هرمتر برملک

صوب به هزینه م
ریال جهت هرمتر 

  97برملک

  توضیحات

هزینه هاي دریافتی جهت ساختمان هاي مشمول این  )١توضیح   000/100/1  000/000/1  000/900  000/900  متر وکمتر 6معابر   1
  :بخشنامه عبارتند از

  )6- 2تعرفه شماره (کارشناسی )1
  )6- 5تعرفه شماره (چاپ پروانه یا پایانکار )2
  )2- 2و2-1تعرفه شماره (مسکونی  عوارض زیر بناي)3
  )6-8تعرفه شماره (اماده سازي ) 4

ساختمانهاي مسکونی احداث شده بعد از تاریخ  )٢توضیح 
  .مشمول این بخشنامه می گردند 1/1/66تا  5/4/58

تعرفه % 50از  ساختمانهاي مشمول این بخشنامه )٣توضیح 
  .آماده سازي دریافت می شود

مشمول هزینه  69اثی قبل از سالساختمانهاي احد )٤توضیح
  .تغییرکاربري نمی گردند

بناي تجاري ساخته اند و به کمیسیون ماده صد  64در ضمن ملکهایی که در سال 
  .درصد هزینه دریافت گردد 50رفته وجریمه گردیده اند بابت تغییرکاربري 

  

معابر باعرض بیش   2
  متر 10متر تا  6از

000/000/1  000/000/1  000/200/1  000/320/1  

معابر باعرض بیش از   3
  متر14متر تا 10

000/300/1  000/300/1  000/500/1  000/650/1  

معابر باعرض بیش   4
  متر18مترتا 14از

000/600/1  000/900/1  000/850/1  000/035/2  

معابر با عرض بیش   5
  متر22مترتا 18از

000/800/1  000/800/1  000/000/2  000/200/2  

رض بیش از معابر با ع  6
  متر30مترتا 22

000/150/2  000/150/2  000/500/2  000/750/2  

معابر باعرض بیش از   7
  متر 30

000/500/2  000/500/2  000/750/2  000/025/3  
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٥١ 
 

  
  

  هزینه آماده سازي) 6- 7(تعرفه شماره 
  

    
  .هزینه آماده سازي براساس فرمول زیر محاسبه واخذ خواهدشد 97درسال 

  
  هزینه آماده سازي = 96سالمبناي فهرست بهاء  بر قیمت پایه آماده سازي× طول برملک ×  عرض معبرنصف 

  
  .درصورتیکه ملکی بیش از یک بر داشته باشد، جهت همه برهاي ملک، هزینه آماده سازي محاسبه و دریافت خواهد شد: توضیح یک 

  
  .ریال جهت هر مترمربع می باشد 000/790برابر  97قیمت پایه آماده سازي در سال : دوتوضیخ 

  
قیمت  ×طول بر ملک  ×نصف عرض معبر  - پالکهاي انبوه سازان و دیگر پالکها) هکتاري  250زمینهاي (ع شمالی کمربندي ضل: توضیح سه 

   پایه آماده سازي
  
  
  
  

  فرماندار تاکستان                                 راي اسالمی شهرتاکستان                             مسئول درآمد                                                     شهردار تاکستان                                      رئیس شو      
              سیاوش طاهرخانی                                                            رحمانی      صیاد                                                        حسین بهزاد پور             افشین رحمانی                                             

  
  
  
  



٥٢ 
 

  
  
  

                                              
                                            

  .ت نموده اندهزینه آسفالت پالکهایی که هزینه آماده سازي را قبالً پرداخ) 6- 8(تعرفه شماره 
  )به هنگام صدور پروانه بابت پالکهاي فوق ازسوي مالک فیش واریزي آماده سازي بایستی به درآمد ارائه گردد( 97جهت اجرا در سال                                                

 
  توضیحات  به ریال 97هزینه   به ریال 96 هزینه  شرح  ردیف

در خصوص ساختمانهاي   00/800/8  000/000/8  متر 6تر از و کم 6معابر داراي عرض   1
داراي بیش از یک بر 

فقط بر اصلی محاسبه و 
  .دریافت شود

000/500/9  متر 10و تا  6معابر داراي عرض بیش از   2  000/450/10  

000/600/11  متر 14متر تا  10معابر داراي عرض بیش از   3  000/760/12  

 000/300/14 000/000/13  متر 18متر تا  14معابر داراي عرض بیش از   4

 000/950/15 000/500/14  متر22متر تا  18معابر داراي عرض بیش از   5

 000/600/17 000/000/16  متر 25متر تا  22معابر داراي عرض بیش از   6

 000/900/20 000/000/19  متر 30متر تا  25معابر داراي عرض بیش از   7

 000/200/34 000/000/22  متر 35متر تا  30بیش از معابر داراي عرض   8

 000/950/26  000/500/24  متر  35معابر داراي عرض بیش از   9
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٥٣ 
 

 
 
 

 
  )شده استبراي ساختمان هاي قدیمی که مجوز ساخت آنها تک واحدي بوده و پایان کار آنها صادر ( عوارض تفکیک اعیانی  -)6- 9(تعرفه شماره 

  واحد مجزا تبدیل نموده اندتر از دو به دو یابیشعرصه انها عوارض  ساختمان هایی که 
  )با پروانه ساختمان یا بدون پروانه ساختمانمغایر (

  مندرج در پروانه می باشدساختمانهاي داراي پروانه که تعداد واحد احداثی، بیش از تعداد  و
  .م صدور پروانه ، مجوز تعداد دو واحد بیش از ضوابط طرح ، با مجوز از مراجع ذیصالح داده شودو ساختمان هاي داراي پروانه که هنگا

 
 
 

پس از  به دو یا بیش از دو واحد تبدیل نموده اند) با پروانه یا بدون پروانه مغایر( عوارض جهت ساختمان هایی که عرصه آن ها به صورت غیرمجاز  .1
  .ریال دریافت شود 000/000/18بیش از یک واحد مبلغی برابر  کمیسیون ماده صد بابت هر واحد نظر

جهت گردیده کمیسیون ماده صد منجر به راي افزایش یافته و ) بدون پروانه(یاپروانه  درعوارض بر تعداد واحدهایی که مازاد بر تعداد واحد مندرج  .2
 .دریال دریافت شو 000/000/15هر واحد مازاد برابر 

 000/000/15هنگام صدور پروانه جهت هر واحد مازاد مبلغی معادل ) بر اساس مجوز هاي صادره از مراجع ذیصالح (بر ضوابط  عوارض واحدهاي مازاد .3
 .ریال دریافت گردد

 
یال ر 000/000/10میباشد هر واحد ... - 83-84-85-86-87- 88-89( 90براي ساختمان هایی که قبل از سال  )یا بیشتر دو واحدي(تفکیکعوارض : تبصره

 000/000/7هر واحد ...) و83- 84-85-86-87-88-89( 90قبل از سال ریل راه آهن  اشد در ضمن امالك پایین میب ریل راه آهنکه جهت امالك باالي 
  .میباشد  ریال
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٥٤ 
 

  
 

  
  هزینه صدور مجوز حفاري سطح شهر) 6- 10(تعرفه شماره 

  
  ریال طولجهت هرمتر 000/350  متري 10- 8- 6  خیابان  و موزائیک بتن،آسفالت  حفاري  1
  ریال ترطولجهت هرم 000/420  متري16- 14-12  خیابان  آسفالت  حفاري  2
  ریال جهت هرمترطول 000/600  متري22- 20- 18  خیابان  آسفالت  حفاري  3
  ریال جهت هرمترطول 000/600  متري30- 24  خیابان  آسفالت  حفاري  4
  ریال جهت هرمترطول 000/600  وباالتر-35  خیابان  آسفالت  حفاري  5
  000/80                طولحفاري خاکی بدون زیرسازي جهت هرمتر                 000/130                 رمترطول ي خاکی زیرسازي شده جهت هحفار

بـه ازاي  تعرفه نیز اضافه می شود  تناسب میزان افزایش عرض به سانتی متر محاسبه شده ودر صورت افزایش عرض حفاري 50 تا کلیه حفاري ها براساس مترطول وعرض
  .افزوده خواهد شد فوق به قیمتهاي% 20سانتی متر افزایش عرض معادل 10هر 
      

ه فـوق محاسـبه خواهـد    درصورتیکه ادارات حفار، نسبت به انجام تعهدات ترمیم حفاریها اقدام ننمایند و شهرداري نسبت به ترمیم اقدام که خسارت آن براساس تعرف): 1(بند 
  .هزینه فوق دریافت میگردد% 10، صرفاً )داريررد تائید شهبرابر اصول فنی ومو(اقدام نماید سبت به ترمیمدرصورتیکه اداره حفار، راساً ن.شد
 .ریال اخذ می گردد 000/80عالوه بر هزینه هاي این تعرفه جهت هرمترطول مبلغی برابر  در صورتی که برش آسفالت بوسیله کاتر انجام نگیرد ):2(بند 
  .هاي این تعرفه ها دریافت خواهد  هزینه% 40باشد نقبی ت بصور اگر حفاري) : 3(بند 
قیمت هر متر مربـع  .حاسبه  و دریافت می گرددی متر ، مازاد بر هزینه هاي فوق مسانت 5ضخامت  کل معبر سال باشد، بهاي روکش به 4در صورتیکه عمر آسفالت کمتر از ): 4(بند

  )ریال می باشد 170000، برابر  97در سال 
عالوه بر هزینه مرمت کانا لها باید هزینه یک الیـه روکـش   )نصب شبکه هاي اصلی و فرعی (ر صورتی که دستگاه هاي حفار اقدام به حفاري در طول و عرض معبر نمایند د: 5بند

  .خواهد بود 97ریال در سال  000/170سانتی متر را نیز پرداخت نمایندکه براي هر متر مربع آن  5آسفالت معبر به ضخامت 
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  رزش افزودها -)6- 11(تعرفه شماره 
  

مطابق آیتم هاي اعالمی مشمول  در مورد متقاضیان پروانه ساختمان ویا داراي تخلفات ساختمانی که کمیسیون ماده صد راي جریمه صادر نموده از آیتمهاي ذیل
  )فضاي سبز وسایر کاربریها-باغات-داشتیبه-صنعتی-تجاري اداري-امالك مسکونی( محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از سوي سازمان امور مالیاتی کشور می باشد

 کارشناس وفروش نقشه - 1
 حق آسفالت ،لکه گیري وترمیم حفاري -2
 خدمات پسماند -3
 تبلیغاتیتابلوهاي آگهی هاي تجاري و -4
 آماده سازي -5
 کارکرد ماشین آالت     - 6
                                         درآمد خدمات روز بازارها -7
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  97اعمال در سال  نون شهرداریهاماده صد قا 11رزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره ا
 مبلغ شرح ردیف

  ریال 000/000/2سقف                                                                                   5با هر نوع سقف تا ساختمانهاي اسکلت بتنی و فلزي    1
  ریال 000/400/2                                                                                   سقف             5با بیش از  ساختمانهاي اسکات بتنی و فلزي  2
  ریال 000/000/3  ساختمان نیمه اسکلت فلزي و یا اسکلت آجري یک سقف                            3
  ریال 000/600/3       ساختمان نیمه اسکلت فلزي و یا اسکلت آجري بیش از یک سقف            4
  ریال 000/400/1  ساختمان با مصالح خشت و گل و سنگ وچوب                                               5
  ریال 000/600/3  انباري تجاري                                                                                                 6
  ریال 000/600/1  صنعتی                                                                    -اداري- مسکونی انباري  7
  ریال 000/400/2  متر با اسکلت فلزي یا سوله                                        4انبار با دهنه بیش از   8
  ریال 000/000/3ك سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف                                                                                    متر با اسکلت آجري،بلو 4انبار با دهنه بیش از   9
  ریال 000/800پارکینگ،گل خانه،سایه بان،آشیانه با اسکلت فلزي و بتنی با هر نوع سقف                                                          10
  ریال 000/000/1بلوك سیمانی یا سنگی با هرنوع سقف                                                                  ،پارکینگ،گل خانه،سایه بان،آشیانه با اسکلت چوبی،آجري   11
  ریال 000/350و آسانسور                                                         ) گرمایشی و خنک کننده(یا شوفاژهاي سانترال و تهویه مطبوع دستگاههاي حرارتی مرکزي  12
  ریال 000/350  اتاقک آسانسور،تاسییسات از هر نوع و سایر موارد                                          13
  2-11دریافت عوارض طبق تعرفه   )                                                             متر رونده(صالح بناییدیوارکشی با م  14
  2-11دریافت عوارض طبق تعرفه   )                                                 متر رونده(دیوارکشی با مصالح پیش ساخته   15
  2-11دریافت عوارض طبق تعرفه   متر رونده(ز فنی،نرده،سیم خاردار و غیرهدیوار کشی موقت اعم ا  16
  ٣٥  PS   )داخل محدوده خدماتی(قدرالسهم شهرداري ازاراضی کاربري مسکونی   17

  PS 75       97قدرالسهم شهرداري از اراضی کاربریهاي غیر مسکونی داخل محدوده شهري قبل از سال   18
  PS        150  97اراضی کاربري مسکونی داخل محدوده شهري در سال قدرالسهم شهرداري از   19
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