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 مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض

 

 6431ائین نامه مالی شهرداریها مصوب  -

عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه  -03ماده 

درج و هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر . تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می شود 

 .می شود تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس 

 5031قانون  تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیه های بعدی مصوب  -
 در وظایف شوراي اسالمی شهر  -16ماده 

که از سوی وزارت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن  با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت  -51بند 

 .کشور اعالم  می شود 

شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین (  73/8/5081اصالحی ) 33ماده 

 .بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آئین نامه مصوب هیئت وزیران اقدام نماید 

 5083ن مالیات بر ارزش افزوده مصوب قانو

 

 ((عوارض ساختمان))

مجلس  5031قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور و انتهاب شهرداران  مصوب  33و ماده  35ذیل ماده  51در اجرای بند  

دور پروانه ساختمانی بناهای مسکونی ، تجاری ، صنعتی قانون مالیات بر ارزش افزوده  برای محاسبه عوارض ص 13ماده  5شورای اسالمی و تبصره 

 .، اداری و سایر عوارض محلی مطابق دستور العمل ذیل محاسبه و اقدام می شود
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 :تعاریف
  آئین نامه مالی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه وتنظیم گردیده است 03عبارتست از دستور العملی که به استناد ماده : تعرفه 

P  : منظور از ( p ) 16یا قیمت منطقه ای ، ارزش معامالتی زمین و ساختمان بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 

 .قانون مالیات های مستقیم می باشد

K  :  های مختلف با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورای اسالمی شهر تعیین می گرددضریبی است که در تعرفه. 

 ساختمان در موجود بناهای کلیه مجموع از عبارتست : اـبن كل ناخالص سطح

 نزمی مساحت کل به ساختمان زیربنای سطح نسبت از است عبارت : یـاختمانـس مــتراك

 منطقه آن زمین کل مساحت بر متقسی منطقه یك جمعیت :مسكونی ناخالص تراكم

 منطقه آن مسکونی اراضی مساحترب تقسیم منطقه كت یجمعی : یـمسكون خالص تراكم

 : یــــونـمسك دـواح

 بدیهی شود می زیاد بسیار و متوسط، زیاد تراکم کم، شامل و شده ساخته خانوارها یا و افراد سکونت برای که ساختمانهایی کلیه از عبارتست

 .باشند می الزم سرویسهای و اق،آشپزخانهتا دارای احدهاو این است

  : اريــــــتج دــواح

 یا و گردیده احداث تجارت و پیشه و کسب منظور به شهرداری قانون 55 ماده24 بند ذیل تبصره برابر که هایی ساختمان کلیه از عبارتست

 .باشند داشته فعالیت خاص قوانین یا و تجارت قانون ابعت واحدهای یا و صنفی نظام قانونش پوش تحت صنفی واحدهای آنها در

 .باشند می تجاری صورت به اعتباری و مالی مؤسسات و بانکها ساختمان :تبصره

  : یـــعتــصن دــواح

 از لیواص تموافق دارای و شوند می یا و شده احداث صنعتی های ایجادکارگاه و صنعتی استفاده منظور به که هایی ساختمان کلیه         

 .باشند می معادن  و صنایع جهادکشاورزی، وزارت مانند مراجعی

  : ير ا د ا دـــــواح

 ساختمانهایی سایر است بدیهی انتظامی، و نظامی مراکز و اسالمی انقالب نهادهای و دولتی سازمانهای و ادارت های ساختمان کلیه           

 .شوند می اداری واحد تعریف مشمول باشند  جخار صنعتی ، تجاری مسکونی، تعاریف از که

 مالیات پرداخت مشمول و شده اداره بازرگانی اصول با اینکه به مشروط اسالمی انقالب نهادهای و دولت به وابسته و دولتی موسسات :تبصره

 محاسبه اداری بصورت عوارض فوق شروط از یکی داشتن صورت در است بدیهی . گردند می محسوب تجاری ، عوارض پرداخت نظر از باشند

 .شد خواهد
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  :واحد مسكونی تك واحدي 

اعیانی است که در سطح ویا هر طبقه بیش از یك واحد احداث نشود وچنانچه درهرطبقه ویا طبقات دوواحدساخته شود تك واحدی محسوب  

 .از نوع مجتمع های مسکونی مالك عمل خواهد بود( احداث اعیانی مسکونی)عوارض زیربنا  گردد ودر اینگونه موارد نحوه محاسبه  نمی

 فاصله که شود می گفته جداکننده دیوارهای بدون ستونها و شامل فضایی بصورت که گذر سطح هم ساختمان از قسمتی به :وتــیلــپ

 .باشد ترم 2 /20از گذر  آن سقف زیر

 : تجاري هـطبق نیم

 به شود استفاده مستقل دسترسی از یا و گرفته نظر در تجاری واحد داخل از آن دسترسی اینکه از اعم تجاری واحدهای داخلی های الکنب

 .گردد می تلقی تجاری طبقه نیم عنوان

 و ورودی ها یا ورودی دارای که مالکیت قطعه یك در ربیشت و تجاری واحد بیش از یك با تجاری واحدهای مجموعه : اريـجــت مجتمع

 . مشترك عمومی فضاهای

 باز ایضف به طرف یك از حداقل و باشد بیشتر یا متر سانتی 60 عرض دارای که شود می اطالق هائی آمدگی پیش به :ازــروب نـكــبال

 .باشد مجاور

  :ارــــركـتـــدف

 نمی کاال وخدمات عرضه و توزیع یتولیدری ، تجا های فعالیت و به شود می ارائه تریدف و اداری خدمات صرفاً آن در که است محیطی 

 م الز س هایـسروی و اتاق دارای داخلی طراحی نظر و از بوده داخلی بالکن فاقد همچنین. باشند یم خارج تجاری واحد تعریف از و پردازد

 ... و مهندسی دفاتر دفتروکالت مانند دنباشمی 

 . است گردیده مشخص دسترسی عنوان به شهرداری مصوب طرح در که فضایی  : یــرسـدست

 .است مستثنی حکم این از تاکستان باشد می سانتیمتر 15 از کمتر آن بن محیط که است اصله هر از عبارت  : تـــــدرخ

 .باشد ودموج مثمر غیر و مثمر درختان آن در ضوابط این برابر که زمینی از است عبارت :  اغـــــــب

 .در كلیه تعرفه هاي موارد  ذیل رعایت گردد :توجه 

چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملك مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود  -5

نطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت م

 .فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از  0/7/81مورخ  68و همچنین دادنامه شماره  71/55/80مورخ  183با توجه به دادنامه شماره  -7

 .محاسبه خواهد شد وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف ، عوارض متعلقه به نرخ روز

 .قانون شهرداری است  33مرجع رفع هر گونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض وبهای خدمات ، کمیسیون موضوع ماده  -0

 .عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است  -6
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  (     احداث اعیانی ) عوارض زیربنا   مسكونی 

 :محاسبه می گردد ذیل وجدول طبق فرمول (یتك واحد)مربع  مسکونی هایساختمان عوارض صدور پروانه: 1-الف

P× S × A = K 

             صدور پروانه                             = هدرصدعوارض مربوط×  متراژمجاز× ن یمت منطقه ای زمیق

 

 :محاسبه می گردد ذیل جدولطبق فرمول و (مجتمع) مجتمع های مسکونی پروانه صدور عوارض: 2-الف

M × P × S × A = K  

 صدور پروانه  = هدرصدعوارض مربوط×  متراژمجاز× ن یمت منطقه ای زمیق×  میانگین سطح واحدها                  

 

  هدرصد عوارض مربوط سطح ناخالص كل بنا ردیف
 ر بنایهرمترمربع ز ارزشحداقل 

(P×K) 
 ) میانگین سطح واحدها 

(M 

6 
                  200تا

 مترمربع
 ریال 43333 قیمت منطقه بندی%  33

   

 متراژ زیر بنا ریال 40333 قیمت منطقه بندی%  83 مترمربع    300تا 201 2

4 
 400    تا 301

 مترمربع
 ریال 33333 قیمت منطقه بندی%  03

 تعداد واحدها

3 
      600تا    401

 مترمربع

قیمت منطقه %  553

 بندی
 ریال 02333

100 

0 
متر        600بیش  از 

 مربع

قیمت منطقه %  563

 بندی
 ریال 01333
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 (P×K) ر بنایهرمترمربع ز ارزشحداقل  درصد عوارض مربوطه ك واحد مسکونییسطح بنای  فیرد

 ریال 21333 قیمت منطقه بندی%  13 مترمربع      60                   ات  1

 ریال 42333 قیمت منطقه بندی%  33 مترمربع                     100 تا     61 2

 ریال 40333 قیمت منطقه بندی %  83 مترمربع  150               تا101   3

 ریال 41333 قیمت منطقه بندی%  03 مترمربع                     200 تا151   4

 ریال 33333 قیمت منطقه بندی%  533 مترمربع 300                ات 201   5

 ریال 34333 منطقه بندیقیمت %  553 مترمربع 400                تا301   6

 ریال 30333 قیمت منطقه بندی%  573 مترمربع 500                تا   401 7

8 
                         133تا     501

 مترمربع
 ریال 31333 قیمت منطقه بندی%  503

9 
متر به باال                         متر  133

 مربع
 ریال 03333 قیمت منطقه بندی%  563
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  به مشرف که ، ملك بر گرانترین ای منطقه قیمت باشد بر چند دارای زمینی چنانچه الذکر فوق جدولهای عوارض محاسبه در : 6تبصره

 .دبو خواهد محاسبه اعم از اینکه ملك به گذر دسترسی داشته باشد شامل درب و پنجره یا فاقد دسترسی باشد قابل است معبر

 جبهه بر به دسترسی قابلیت مجاور های پالك یا پالك در تبدیل و یرتغی انجام اثر در ، قراردارد جبهه پشت در که پالکی چنانچه :2تبصره

 محاسبه و عمل مالك معامالتی ارزش آخرین و جدید جبهه قیمت براساس عوارض التفاوت مابه نماید پیدا را بیشتر بندی منطقه قیمت با

 .گردد می

گ زباله و خرپشته  با رعایت ضوابط طرح تفصیلی به صورت         یك عوارض مربوط به مساحت پارکینگ ، راه پله ، آسانسور ، شوتین: 0تبصره 

 .دوم محاسبه می گردد

با رعایت ضوابط و ( خارج از اعیانی ) درصورت درخواست متقاضیان در هنگام صدور مجوز قانونی ، برای احداث استخر ، سونا ، جوزی : 6تبصره 

چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیر بنا . ل وصول می باشد قاب  k.p   مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع

 .می باشد k =1 ضریب. مورد محاسبه قرار نمی گیرد 

 صنعتی  و سایر -اداري   –عوارض پذیره  تجاري   

  :محاسبه می گردد ذیل وفرمول جدول بقط (تك واحدی) ودهنه مجاز باارتفاع (صنعتی،تجاری،اداری) مترمربع sره یعوارض پذ: 1-ب

P × S × A = K  

 صدور پروانه  = همربوطضریب ×  متراژمجاز× ن یمت منطقه ای زمیق                                                         

 

 ویالیی صنعتی K اداري K تجاري K طبقات ردیف

 8 8 8 12 همکف 1

 2 6 7 8 نیر زمیز 2

 3 7 6 10 اول 3

 1 5 5 9 دوم 4

 1 4 4 8 ترباال وسوم  5

 1 6 3 6 فضاهای بازمورداستفاده -انباری 6

 1 3 3 6 م طبقهین 7
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متراژزيرب

 نا

تعدادواحد

 ها

011 



6 

 

 × P       :محاسبه می گردد ذیل فرمول وجدول  طبق  ( تمعمج )زبا ارتفاع و دهنه مجا(صنعتی،تجاری،اداری)مترمربع sره یعوارض پذ :2-ب

S ×     A = K 

 

 : توجه

 (  +1                +)                 چنانچه ارتفاع و دهنه غیر مجاز باشند فرمولهای فوق الذکر در        2) -ب)و 1) -ب)در محاسبه بند

 .ضرب می شوند

    =  Hارتفاع موجود                             = Lطول دهنه موجود                                    

 H1 =ارتفاع مجاز                              L1 =طول دهنه مجاز                                     

 

 .محاسبه می شود 2 -ویا جدول ب   1-دهنه وارتفاع کمترازضوابط مجاز مالك عمل نخواهد بود و عیناً مطابق جدول ب  :نكته

 :تبصره ها 

 .قیمت منطقه بندی گرانترین معبر لحاظ خواهد شد هاچنانچه ملك دارای چند بر باشد در فرمول :1ره تبص

 .کالٌ براساس قیمت منطقه بندی بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد صنعتیعوارض پذیره واحد  :2تبصره 

    م فعالیت مربوطه مثل باراندازهای دفاترآهن فروشی برای فضاهای باز مورد استفاده در کاربری های مختلف که در راستای انجا :3تبصره 

 .تجاری استفاده شودصدورپروانه  1_ب جدول 6ازمقوله انبار ردیف  k، سکوهای بارگیری  ضریب  کارواش –گاراژ  –انبارهای علوفه 

   ب و پوشش پالستیك و شیشه از یك پنجملوله های پولیکا، چو: مانند  (  سبك )عوارض بنای گلخانه های مسقف کشاورزی با مصالح :4 تبصره

 .محاسبه خواهد شد 1_ب جدول تعرفه صنعتی( 1/5 )  

و دامداری ها و گاوداریها  ومرغداری ها و آبزیان یك دوم                 ( سنگین  )عوارض بنای گلخانه های مسقف کشاورزی با مصالح :5 تبصره

 . شد واهدمحاسبه خ 1_ب جدول تعرفه صنعتی (    1/2) 

در صورتی که زیر زمین به صورت انباری عوارض اخذ شده باشد در صورتی که مالك غیر از انباری استفاده دیگری نماید                :  1تبصره 

 .مابه التفاوت  عوارض بر اساس نوع استفاده محاسبه و اخذ می گردد
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 مالحظات  شرط اداريk   تجاريk   طبقات ردیف

  80% ( N+10) KP≤30p (N+10 ) % 120 همكف 1

 می باشد   2برابر  Nحداقل 

 

منظور از ار تفاع و دهنه : نکته 

مجاز ضوابط اعالمی در طرح 

 . های مصوب شهری می باشد

 70% ( N+10) KP≤18p (N+10 ) %80 نیرزمیز 2

 60% ( N+10) KP≤15p (N+10 ) %70 اول 3

 50% ( N+10) KP≤14p (N+10 ) %60 دوم 4

 40% ( N+10) KP≤11p (N+10 ) %50 ترباال وسوم  5

6 
فضاهای  -انباری

 بازمورداستفاده
40% ( N+10) 30% ( N+10) KP≤6p 

 30% ( N+10) KP≤6p (N+10 ) %40 م طبقهین 7

L-L1 

  10 

H-H1 

  10 
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 مغازه یك چنانچه بنابراین .تیغه دو بین فاصله از دستورالعمل عبارتست این در مغازه، هر بر یعنی مغازه هر برای نظر مورد دهنه : 7تبصره

 اتازجه ها دهنه  چنانچه و گرفت خواهد تعلق پذیره عوارض آن طول اضافه به و است مجاز دهنه محاسبه مالك باشد درب چند دارای

 کف تا واحد کف فاصله از است عبارت ارتفاع از منظور و بود خواهد عمل مالك مغازه، بر بزرگترین از مجاز دهنه بر اضافه فقط باشند مختلف

 .باشد مغازه داخل طبقه نیم دارای چند هر آن بعدی طبقه

  طول در که را وسط قسمت باز فضای باشد، ساژپا یا مجتمع صورت به که اداری و تجاری واحدهای پذیره عوارض محاسبه در :8تبصره

 .گیرد نمی                     قرار مورد محاسبه نماید می رویت قابل طبقه هر از را طبقات تمام و داشته ساختمان امتداد ارتفاع

  قابلیت اینکه به مشروط اول نزیرزمی از تر پایین زیرزمینهای عوارض قضائیه قوه1 /16985/م شماره مصوبه 3 بند استناد به :9 تبصره

 .باشد می اول زیرزمین از کمتر %10 اول زیرزمین از تر پایین طبقه هر ازاء به باشد داشته اداری تجاری،

 و دهنه عرض میانگین عمل مالك است مجاز حد از بیشتر تجاری واحدهای ارتفاع و دهنه عرض که تجاری های مجتمع در 10 :تبصره

 .است مجاز رغی واحدهای ارتفاع

 دارای مجوزازمراجع )در محاسبه عوارض پذیره برای واحدهای خدمات عمومی مثل میادین میوه وتره بار وبازارعرضه مستقیم کاال :11تبصره 

 .پذیره تجاری لحاظ می شود(1/6)   یك ششم(ذیربط

 ،ایستگاههای...(آب،برق،گاز،فاضالب)یسات زیربنایی شهر محاسبه عوارض پذیره استقرارواحدهای عملکردی مورد نیاز شبکه تاس برای :12تبصره 

    .تعرفه تجاری لحاظ می شود(   1/8  )ودیگر واحدهای خدماتی وابسته به شهر             یك هشتم ...(بنزین،گازوئیل،گاز)عرضه مواد سوختی

 غیر که صورتی در ارتفاع مورد در و مجاز عرض با باشد کارگاه محوطه به سوله دهنه چنانچه سوله ارتفاع و عرض درخصوص 13:  تبصره

 .گردد می محاسبه فرمول طبق باشد مجاز

 .ن می گرددییتع 50Pبرای محاسبه ی عوارض مجتمع های تجاری و اداری بر اساس جداول فوق حداکثر تا سقف P مجازضریب  :14تبصره 

درخصوص انباری ها  در صورتی که بر اساس نوع استفاده .حاسبه می شودتعرفه تجاری م(   1/6)  سایر موارد بر اساس یك ششم  :15تبصره 

 .عمل گردد 51مشخص نشده باشد از تبصره  5در جدول ب
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 مشاعات

س های بهداشتی یضا های مشاعات شامل راهروها،راه پله، نمازخانه، سروره فیره مجتمع های تجاری و اداری، عوارض پذیدر محاسبه عوارض پذ

 .طبق جدول زیر در محاسبه قرار می گیرد k لحاظ و مقدار  N =1در فرمول طبقات ... ، خرپشته و پیلوت وت مجتمع یریعمومی ،اتاق مد

 اداريK   تجاريk   طبقات ردیف

  %30 (8)) 5-در جدول بkر مقدا) %50( (12)5-در جدول بkمقدار )  همكف 1

  %25 (7)) 5-در جدول بkمقدار ) %30( 8)) 5-در جدول بkمقدار )  نیر زمیز 2

  %20 (6)) 5-در جدول بkمقدار ) %25  (10)) 5-در جدول بkمقدار )   اول 3

  %15 (5)) 5-در جدول بkمقدار )   %22/5   (9)) 5-در جدول بkمقدار )        دوم 4

 %10  (4)) 5-در جدول بkمقدار )   %17/5(8)) 5-در جدول بkمقدار )    تراالب وسوم  5

 %10  (3)) 5-در جدول بkمقدار )    %10 (7)) 5-در جدول بkمقدار )   انباري 6

  %10 (3)) 5-در جدول بkمقدار )    %10 (5)) 5-در جدول بkمقدار )   م طبقهین 7

 : توضیحات

تمع های اداری و تجاری مانند پاساژ ، تیمچه و سرای عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین میگدرد الزم در محاسبه عوارض پذیره مج

به توضیح است در مجتمع های تجاری که در یك طبقه به صورت یکپارچه ایجاد می شوند عمق جبهه مالك عمل نبوده و عوارض کل بنا بر 

 .درصد محاسبه می گردد 83درصد ، عمق پشت جبهه اول  533عمق جبهه اول  .اساس ضریب تعیین شده محاسبه می گردد

 .بر جبهه جهت پاساژ وتیمچه و سرای که زیر بنای آن نسبت به خیابان فاصله دارد از شروع زیر بنای پاساژ می باشد  -

 .هر طبقه می باشد تعداد واحدهای مورددرخواست اولیه در   nدر محاسبه مجتمع های تجاری که عمق لحاظ می گردد  -

مجمـوع تعـداد دفـاتر و واحـدهای تجـاری مـورد        nدر محاسبه مجتمع های تجاری که در هر طبقه دارای دفتر کار و واحد تجاری هسـتند   -

 . درخواست در هر طبقه است 

 .خواهد شد عوارض پذیره واحدهای صنعتی کالً بر اساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلی که بر ملك به آن می باشد محاسبه  -

در محاسبه عوارض پذیره نیم طبقه احداثی در داخل سطوح تجاری صرفاً مساحت نیم طبقه ایجاد شده مالك محاسبه است و عمق جبهه بر  -

 تعیین می شود  5-اساس جدول ب 

  طبقـات  سایر یا و ینزیرزم در اینکه از اعم پارکینگ روبسته احداث )مسکونی غیر واحدهای در پارکینگ احداث تر مربع میك  عوارض -

 کـاربری  بـا  اراضـی  در اسـت  بدیهی. گردد میمحاسبه  p 7/3وعوارض یك متر مربع  احداث پارکینگ روباز  محاسبه 2Pماخذ  به (باشد

   .بود نخواهد ساخت عوارض مشمول عمومی پارکینگ احداث صرفاً پارکینگ
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 تراكم مجاز د برمازا عوارض
برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم   مجاز با کاربری های مختلف که برابر ضوابط  پیش بینی شدن در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و 

ای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی همچنین در صورتی که امالك واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشندهنگام پیشنهاد بر

                     :قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده می شود  5یاکمیسیون موضوع ماده 

                                        P                                                    ×S ×K 

S    به افزایش تراکم می باشدمساحت مربوط . 

انباری  -  6نیم طبقه تجاری – 12ضریب بناهای تجاری   9باتراکم زیاد  8و با تراکم متوسط  6برای واحدهای مسکونی با تراکم کم     Kضریب 

 . ه است تعریف شد 6و سایر کاربری ها نیز  8و بناهای اداری   1انباری صنعتی   53بناهای صنعتی و کارگاهی   و 6تجاری 

بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصالح ، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مؤدی  : نكته

 . بایستی مسترد گردد 

 (اشغال سطح رمازاد ب) .جزء زیربنای مشمول تراکم می باشد دانباری تجاری بدون توجه به اینکه در چه طبقه ای باش :1تبصره 

 .احداث پارکینگ های عمومی مشمول پرداخت تراکم نمی گردد :2تبصره 

 .محاسبه گردد( k-2)ضریب افزایش تراکم مربوط به  ابقاء بنا توسط  کمیسیون ماده صد در  محدوده خدماتی  : 3تبصره 

 .محدوده محور تاریخی و فرهنگی از قاعده فوق مستثنی می باشد :3تبصره 

شامل محاسبه این ( مشاعات ) ت پارکینگ و پیلوت و زیر زمین ، خرپشته و انباری راه پله و آسانسور و شوتینگ زباله وداکتها مساح: 1تبصره 

 .عوارض نمی گردد و فقط از بنای خالص عوارض دریافت خواهد شد

% 63ایب  مربوط به افزایش تراکم                      متری افشار و سعدی ضر 56خیابان امام خمینی  و خیابان  –در خیابانهای طالقانی :  1تبصره 

 .افزایش می یابد
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 و بهاي خدمات بهره برداري از واحدهاي احداثی غیر مجاز  عوارض

( الف ثی غیر مجاز ، مازاد یا مغایر بر پروانه های صادره یا بدون پروانه مسکونی ، تجاری ، عوارض و بهای خدمات و بهره برداری از واحدهای احدا

 :اداري و صنعتی در استفاده و كاربرد مسكونی در كاربریهاي غیر مرتبط و فاقد كاربري 

 p 1معادل    5/1/5083لغایت  73/7/5011بناهای احداثی بعد از تاریخ  -5

 p 1معادل ( تاریخ ابالغ طرح هادی ) لغایت  5/1/5083خ  بناهای احداثی بعد از تاری -7

 محاسبه می شود 5pریال با مأخذ  67333جهت خیابانها و معابر با قیمت منطقه ای عرصه باالتر از : تبصره 

 p53بناهای احداثی بعد از تاریخ ابالغ طرح هادی معادل  -0

 .محاسبه می شود p8ریال با مأخذ  67333تراز جهت خیابانها و معابر با قیمت منطقه ای عرصه باال :تبصره 

لغایت   21/2/6400حد فاصل )اداري و صنعتی  –عوارض و بهاي خدمات بهره برداري از بناهاي با نوع استفاده تجاري ( ب 

6/1/6433) 

 73pاضافه حداکثر در مجتمع ها % 1، چند  واحدی به ازای هر واحد بیشتر  p 1تجاری تك واحدی در طبقه همکف  -5

 P57اضافه حداکثر در مجتمع ها % 0، چند واحدی به ازای هر واحد بیشتر  p0اداری تك واحدی در طبقه همکف  -7

 P7، انباری در طبقه همکف   P0صنعتی در طبقه همکف  -0

 لغایت  5/1/5083حد فاصل ) اداری صنعتی  –عوارض تثبیت و بهای خدمات بهره برداری از بناهای با نوع استفاده تجاری  

 ( تاریخ ابالغ طرح هادی 

 P71اضافه حداکثر عوارض % 1، چند واحدی به ازای هر واحد بیشتر  P53تجاری تك واحدی در طبقه همکف  -5

 P73اضافه ، حداکثر در مجتمع ها % 0، چند واحدی به ازای هر  واحد بیشتر  P1اداری تك واحدی در طبقه همکف  -7

 P0ه همکف ، انباری  در طبق P1صنعتی  در طبقه همکف  -0

 اداري و صنعتی بعد از تاریخ ابالغ طرح هادي  –عوارض و بهاي خدمات بهره برداري از بناهاي با نوع استفاده تجاري ( ت 

 P03اضافه  حداکثر عوارض % 1، چند واحدی به ازای هر واحد بیشتر  P50تجاری تك واحدی در طبقه همکف   -5

  P73اضافه حداکثر در مجتمع ها %  0ی به ازای هر واحد بیشتر ، چند واحد P0اداری تك واحدی در طبقه همکف  -7

 P1انباری در طبقه همکف  P53صنعتی  در طبقه همکف  -0

طبقه  -% 13طبقه اول  -% 33عوارض و بهای خدمات بهره برداری ، کاربرد و نوع استفاده از واحدهای تجاری در طبقه زیر زمین : 5تبصره 

%  03و انباری تجاری معادل % 13ضریب  طبقه همکف تجاری و بالکن های داخل تجاری % 63م طبقه در سایر طبقات ، و نی% 13دوم 

 .رعایت عمق جبهه و ضرایب ان الزام است. ضرایب همان طبقه خواهد بود 

 .اخذ شود  2pسایر موارد : 7تبصره 
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 حاصل از تبدیل و افزایش واحدها وارض بهاي خدمات ترافیكی  و اضافه ارزشع

 تبدیل  یا اضافه واحد و كسري اعیانی  :) الف  

بر درخصوص تبدیل و افزایش تعداد واحدهای تجاری و اداری  و مسکونی مغایر با پروانه یا گواهی صادره با توجه به مغایرت با اصول فنی اصل   

لیکن در صورت ابقاء در کمیسیون ماده صد ، بهای خدمات ترافیکی و اضافه ارزش حاصله با توجه به افزایش تعداد واحدها طبق  اعاده می باشد

 =N2                                                                                   ×)   k   ×P × S ) Cفرمول زیر  محاسبه می گردد

                                                                                                                                                                                           N1 

N1    تعداد واحدهای مجاز وN2  تعداد واحدهای موجود  وC   اضافه ارزش  می باشدبهای خدماتی ترافیکی و 

 3.7و سایر    0.7صنعتی    ،   0.5،    اداری  0.8: ،  تجاری 3.0: مسکونی : ضرایب مربوط به تبدیل 

امالك واقع در حوزه حریم که پس از اخذ گواهی عدم خالف و یا پایانکار نسبت به تبدیل اعیان اقدام نمایند نیز طبق فرمول فوق محاسبه : تبصره 

 .رددو اخذ می گ

 

 عوارض تبدیل پیلوت وكسري  حد نصاب اعیانی    :) ب  

 .   در صورت اعالم شهرسازی مبنی بر کسری و تبدیل پیلوت  بر اساس فرمول ذیل محاسبه می گردد 

                                                                                                                                                                                                            

k  ×P ×  S  

   7و سایر  6، اداری 1، تجاری 0برای مسکونی   Kضریب  

 

 

 و بهاي خدمات استفاده از ساختمان  در كاربري غیر مرتبط عوارض

و بدون پرداخت حق و ( یا کمیسیون ماده صد  1کمیسیون ماده ) تکلیف در کمیسیون های مربوطه  مالکینی که بدون مجوز از شهرداری و تعیین

ه شرح حقوق  شهرداری اقدام به استفاده غیر مرتبط از پالکهای مورد نظر می نمایند به میزان مدت استفاده از بنای فوق به ازای هر متر مربع ب

 .سبه و وصول می گرددذیل عوارض و بهای  خدمات بهره برداری محا

 P7.S=    استفاده تجاری و اداری در طبقه همکف ( الف

 P1/5.S=   استفاده تجاری و اداری در سایر طبقات ( ب

 P5.S =           استفاده خدماتی و صنعتی از ساختمان ( پ

 P5.S= سایر استفاده های کاربری های غیر مرتبط ( ت

S مساحت اعیانی 
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 (احداث پل ) صدور مجوز نصب    عوارض

 .طبق فرمول ذیل  محاسبه می گردد

                                                                                                                                                                                                    k  ×

P ×  S 

  0اداری و سایر کاربریها  0:تجاری و مختلط  – 7جهت مسکونی  kضریب 

 .نصب پل مقابل ورودی درب پارکینگها ، مشمول پرداخت عوارض موضوع این تعرفه نمی باشد

 

 در دفاتر اسناد رسمیحق الثبت  اسناد رسمی و تنظیمی    عوارض

 

 حق الثبت % 8معادل 

 رض بر مزایده اموال و امالک ومستغالت غیر منقول اعم از فروش و اجارهعوا

 بهای معامله % 5: نحوه محاسبه  

ت حقیقی و حقوقی کلیه سازمانها و ادارات ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، بانکها ، شرکتهای بیمه ، نهادهای انقالب اسالمی و کلیه موسسا:  5بند 

 .بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند%  5در مزایده کلیه اموال خود بایستی 
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  صدور مجوز احصار   عوارض

ی و در هنگام صدور مجوز چنانچه احداث دیوارمغایر با ضوابط شهرسازی باشدو یا اعالم واحد شهرسازی مبنی قانون شهردار 553در اجرای ماده  

 .بر دیوار کشی غیر مجاز برای اراضی با کاربری های مختلف، شهرداری می بایست از فرمول ذیل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نماید 

P × H × L × K 

K  :  کاربری های مختلف  ضریب امالك با 

L  :   طول دیوارکشی 

H  : ارتفاع دیوار با هرنوع مصالح  به جز فنس و سیم خاردار 

P  :  قیمت منطقه بندی زمین مورد نظر 

م  و بـرای حـری  (  5) و برای سایر کاربری هـای  (  7) برای اراضی با کاربری مسکونی ، تجاری ، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری   kضریب 

 . اعمال می شود (   7) شهر و حوزه استحفاظی 

 . عوارض دیوار کشی صرفاً  به آن قسمت از عرصه  که نیاز  به  احداث دیوار دارد تعلق می گیرد : 1تبصره

 دیوارکشــی از اداره جهــاد کشــاورزی باشــند ویــا بــا ضــوابط شهرســازی عــوارض مربوطــه صــرفاً بــرای امالکــی کــه دارای مجــوز : 2تبصــره

عـدم خـالف یـا پایانکـار یـا اعـالم توسـط واحـد شهرسـازی             –نداشته باشـند و همچنـین هنگـام محاسـبه عـوارض پروانـه سـاختمان         غایرتم

 . قابل محاسبه و اخذ می باشد

 .نمی گردد محاسبهعوارض دیوارکشی برای امالکی که داوطلبانه نسبت به عقب نشینی اقدام نمایند  : 3تبصره

 .جاز برای احصار مطابق ضوبط طرح تفصیلی یا اعالم واحد شهرسازی می باشد ارتفاع م : 4تبصره

  تورپالستیکی وغیره –تورمرغی  –سیم خاردار  -نرده  -برای محاسبه محصورنمودن ملك بجز مصالح اساسی وبامصالحی مانند فنس : 0تبصره

 . در کاربری مربوطه لحاظ میگردد Kضریب  %13معادل 
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ه دیوار گلی قدیمی قبل از تاسیس شهرداری احداث گردیده باشد شامل اخذ عوارض نمی گردد در صورتی که مالك قصد درصورتی ک :1تبصره

را داشته باشد در صورتی که عوارض دیوار قبالً پرداخت شده باشد مبلغی ... ( بلوك و  –آجر ) تخریب و بازسازی دیوار با مصالح ساختمانی باالتر 

 . درصد عوارض دیوار کشی محاسبه و اخذ   می گردد  13اینصورت  اخذ نمی گردد در غیر 

در صورتی که کمیسیون ماده صد درخصوص دیوار کشی اقدام به صدور رای جریمه نماید جهت محاسبه عوارض دیوار کشی ،            :  3نبصره 

 .ت طبق تبصره های فوق اعمال می گردددر غیر اینصور .در کلیه موارد به صورت یك دوم محاسبه و اخذ می گردد  kضریب 

 .لحاظ میگردد Kدرصد ضریب  03درصورتی که دیوار گلی مربوط به زمان شهرداری باشد : 8تبصره 

 

                                                                                                                                رئیس شوراي شهر فردوسیه                                                                                                                       شهردارفردوسیه               

 تایید استانداري تهران

 

 

 

 

 

 

 عوارض سطح شهر

  %1/5و عرصه برای ییمت منطقه ای روز دارایق %1/5ی شهر عوارضی معادل امالك و بناهای واقع در محدوده قانون ه اراضی،یکل برای

ی که فاقد عوارض نوسازی می یشهرها اعیان برای ییروز داراارزش اعیان طبق ممیزی صورت گرفته ویا ارزش معامالتی تعیین شده در دفترچه 

 . بودمحاسبه و اخذ خواهد برای هر سال مالی قابل باشند 

 .اعیان بر اساس ارزش معامالتی اداره دارائی می باشدارزش : تبصره 

 آموزش و پرورش عوارض 

 .ازعوارض پذیره و تفکیك محاسبه و اخذ می گردد% 1فقط در هنگام صدور پروانه 

 

 بهاي خدمات وآماده سازي

شهر مورد استفاده عمومی قرار می گیرد ملك میدانها و خیابانها وبه طور کلی تمام بلوار ها که در سطح  –هزینه آماده سازی کوچه های عمومی 

یا معبر عمومی محسوب می شود در همین راستا جهت توسعه معابر شهرداری هزینه های زیادی متحمل می شود که به شرح ذیل در هنگام 

 .صدور پروانه  ،  عدم خالف و یا پایانکار اخذ می گردد

                                                                                                                            M  × 13  %عرض بر ملك ×عرض گذر

 مشرف به معبر 

 ریال 03333: ریال  در محدوده  حریم  513333: در محدوده خدماتی  Mضریب 

 .عوارض فوق  در کلیه پرونده ها برای یك بار  محاسبه  می گردد :  5تبصره

با توجه به اینکه نحوه محاسبه در سنوات قبل بر اساس مساحت اعیانی بوده لذا پرونده های قبل که مبالغی پرداخت نموده اند  بر اساس : 7تبصره

 فرمول ذیل محاسبه میگردد 

 ریال  333/51:  آماده سازی جهت واحد های مسکونی  و ویالیی هر مترمربع 

 ریال  333/503:  متر مربع  آماده سازی جهت واحدهای تجاری هر

 ریال 333/63: آماده سازی جهت واحدهای صنعتی هر متر مربع 

 ریال 333/53: آماده سازی جهت سایر کاربر ها  هر متر مربع 

 

                                                                                                                                رئیس شوراي شهر فردوسیه                                                                                                                       شهردارفردوسیه               

 تایید استانداري تهران



14 

 

 

 وآموزش توسط مأمورین شهرداري( بازدید)حق كارشناسی

  :بهاي خدمات بازدیدساختمانی( الف

ریال    محاسبه    می 733 به ازاء هرمترمربع اضافه تر    تر مربعم  2000ریال، بیش از 250/000متر مربع  7333تا   عرصهبازید    -1

 .گردد

 ریال  1/000تر  متر مربع به ازاء هرمترمربع اضافه 033ریال، بیش از  733/ 000متر مربع  033تا   مسکونی اعیانبازید    -2

ریال به ازاء هر متر مربع  333/133متر مربع  5333ریال ، بازدید اعیان صنعتی و اداری و سایر  تا  150/ 000هر واحد    اعیان تجاريو   

 ریال محاسبه می گردد 5333اضافه تر 

 .می گردند 7و  5کلیه امالکی که دارای عرصه و اعیان می باشند شامل بند :  5تبرصه 

 .مبالغ کارشناسی اخذ می گردد% 13در هنگام صدور جوابیه استعالمات ادارات اب  و برق و گاز و مخابرات :  7بصره ت

 .ریال بابت تشکیل پرونده واریز نمایند 333/713کلیه پرونده ها  بایستی مبلغ : 0تبصره 

 . شناسی یك دوم اخذ می گرددمتر مربع باشد هزینه کار 53333درصورتی که عرصه زمین باالتر از : 1تبصره 

 :(آموزش ایمنی) بازدید و كارشناسی آتش نشانی (ب

قانون اصالح مواردی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران وچگونگی  5ذیل ماده  1به استناد تبصره 

مصوب  (موسوم به قانون تجمیع عوارض)ه دهندگان خدمات وکاالهای وارداتیبرقراری ووصول عوارض و سایروجوه ازتولید کنندگان کاال، ارائ

به تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رسیده و ابالغ شده 25/10/1381مجلس شورای اسالمی که به تاریخ  22/10/1381

زم برای ساختمان ها درتمامی طبقات ودرموقع صدور و تمدید پروانه است وبه منظور افزایش امکانات سیستم آتش نشانی وبه لحاظ ایجاد ایمنی ال

داری ساختمان ها  و هنگام عدم خالف و پایانکار از هر مترمربع زیربنا براساس جدول ذیل عوارض برای یك بار از مالکین دریافت و به حساب شهر

 .واریز شود

 ریال  7333بازدید اتش نشانی بر روی امالك مسکونی هر  متر مربع   -

 ریال  0333بازدید آتش نشانی بر روی امالك تجاری  هر متر مربع   -

 333/5ریال به ازاء هرمتر اضافه تر هر مربع مربع  7333متر مربع  133بازدید آتش نشانی بر  روی امالك صنعتی و اداری  و سایر تا  -

 ریال محاسبه می گردد 

 .بر اساس اعالم مسئول آتش نشانی اخذ می گردد... ائه گواهی تائید فنی و سایر هزینه های مربوط به آتش نشانی مبنی بر ار -

 با توجه به هزینه های سنگین اداره و نگهداری ماشین آالت آتش نشانی به منظور جبران قسمتی از هزینه ها در صورت تقاضای  :تبصره

 ازای  ریال به   700/000نی توسط مامورین آتش نشانی مبلغجهت  آموزش و طرح  ایمنی و خدمات آتش نشا.....کارخانجات و کارگاه ها و

 .عالوه بروسایل مصرفی اخذ خواهد شد( ساعت 1/5)هرجلسه 

 

                                                                                                                                وراي شهر فردوسیه    رئیس ش                                                                                                                   شهردارفردوسیه               

 تایید استانداري تهران
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 :بهاي خدمات بازدیدفضاي سبز( ج

ریال محاسبه                    100به ازاء هرمترمربع   متر مربع1000ریال، بیش از100/000مترمربع 1000بازید باغات جهت قطع اشجار تا  -1

 .می گردد

تبدیل عرصه به  25%ریال، و  150/000اداری  -ریال، تجاری 100/000تبدیل عرصه به فضای سبز برای مسکونی   10% بازید احداث -2

 ریال 000/200فضای سبز صنعتی 

 .در هر پرونده محاسبه و اخذ می گردد بابت بند ب و ج یکبار

 نخاله و مصالح ساختمانی عوارض

طبق  ... عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی یا بعد از کمیسیون ماده صد برای واحدهای تجاری ، اداری ، مسکونی ، حوزه حریم و غیره 

 .فرمول ذیل برای یك بار  محاسبه و اخذ می گردد 

                                                                                             2p  × ( متراژ زیر بنا ) ×63%  

 

 تغییركاربري ارزش افزوده حاصل از  عوارض

وزه شهر که نیاز بـه    برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی ازتغییرکاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در ح     

قـانون شـورای عـالی شهرسـازی و      5تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضـوع مـاده   

                                                                                                                                 .                                    اقدام نماید          p×s×kمعماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه طبق فرمول

، اداری و  12صـنعتی و مشـاغل مـزاحم شـهری     -، تجـاری  10بـا تـراکم ویـ ه    8،بـاتراکم متوسـط  1برای کاربری مسکونی با تراکم کم  kضریب 

درمـانی ،    -، آموزشی، فضای سبز، مذهبی  ، بهداشـتی  2،تاسیسات و تجهیزات شهری  6، حمل و نقل وانبار و میدان میوه و تره بار  ،11انتظامی

 .تعریف شده است 1ورزشی وغیره 

لحاظ      (    K) مبدا در کاربری مقصد به Kدر هنگام تغییرکاربری ملك به کاربری دیگر برای محاسبه عوارض ، مابه التفاوت ضریب   :1تبصره 

 . .   در صورتیکه که تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است  می شود

 در مواردی که در قبال تغییر کاربری زمین ، بخشی از ملك به شهرداری واگذار میگردد  چنانچه قیمت ملك مورد واگذاری از عوارض   :2تبصره

التفـاوت   تر نباشد باقیمانده پالك مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد در غیر اینصـورت مابـه   تغییر کاربری ، دفترچه محاسباتی عوارض کم

 .عوارض تغییر کاربری اخذ خواهدشد

مؤدی بایستی  در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصالح ، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به  :3تبصره

 .مسترد گردد

                                                                                                                                رئیس شوراي شهر فردوسیه                                                                                                                       رفردوسیه               شهردا

 تایید استانداري تهران
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 هزینه ترمیم حفاري

ه ی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای یقانون شهرداری ها کل 103 بر اساس ماده

ن اتصال راههای عمومی و فردی یسات و همچنیر تاسیل احداث شبکه تلفن،برق وآب و سایباز ق 98و  97عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 

رد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه ید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیل اقدام باین قبیا.ندیت نقشه جامع شهر سازی را بنمایرعا

ن یید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیا ساختمانها،معابر عمومی وارد آیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یخرابی و ز

طبق م را ینه ترمیو هز م و به حالت اول در آوردهیان وارده را ترمینصورت شهرداری خرابی و زیم نموده و به وضع اول در آورد در ایخواهد شد ترم

  نمود خواهد  روابط ذیل محاسبه واخذ

 ریال 333/763:            حفاری خاکی  هزینه ترمیم

 ریال 333/373:          هزینه ترمیم حفاری آسفالت 

 ریال  333/133:    هزینه ترمیم حفاری سنگ فرش 

 ریال  333/363:       هزینه ترمیم جدول گذاری نهر 

       ریال  333/633:      هزینه ترمیم جدول گذاری کانیو 

نسبت به حفاری اقدام نمایند عالوه بر هزینه حفاری عوارض نخاله نیز وصول ( اب و برق و گاز و مخابرات) ه ادارات حفاردرصورتی ک: تبصره   

 .خواهد شد

 سالیانه از معابر عمومی شهرداري براي استفاده تاسیسات شهري عوارض بهره برداري
 های ی تملك اراضی و توسعه معابر واقع در مسیرطرحدیوان عدالت ادار 57/57/81مورخ 14774 1481 شماره رأی به توجه با

 ای عمده وبخش ساخته توجهی مواجه قابل و چشمگیر های هزینه با را شهرداری ساله همه معابر احداث و شهری عمران

 اساس بر و ساالنه بصورت افزوده ارزش قانون54 ماده برابر االرض حق عوارض لذا نماید می جذب را وصولی عوارض از

 قانون 64 ماده موضوع اراضی منطقه بندی قیمت و بر مبنای یك دهم  )هوایی یا زمینی( شده احداث های شبکه لطو

 : فرمول بااعمال مستقیم مالیاتهای

A=T.P 
A = ساالنه حق عوارض 

P = اراضی بندی منطقه قیمت 

T = زمینی یا هوایی از اعم متر مقیاس به موجود شبکه 
 

                                                                                                                                رئیس شوراي شهر فردوسیه                                                                                                                              شهردارفردوسیه        

 تایید استانداري تهران
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 تمدید پروانه ضعوار

ی و کلیه مالکین مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن ساختمانی وپیشگیری از ایجاد مشکالت ترافیکی و اجتماع

نه ساختمانی بوده و چنانچه در مهلت مقرر ساختمان احداث نشود با رعایت موارد زیر حداکثر تا انتهای مهلت مندرج در پروا... مبلمان شهری و 

 .پروانه ساختت تمدید می شود 

 .مدت زمان پروانه های ساختمانی مندرج در ماده واحده به شرح ذیل می باشد

ماه و برای ساختمانهای با زیر بنای بیشتراز  76مدت  متر مربع زیر بنا به 7333متر مربع حداکثر تا  5333ساختمانهای با زیر بنای بیشتر از  -

 .ماه تجاوز ننماید 37ماه به مدت پروانه اضافه گردد مشروط بر اینکه حداکثر از  57متر مربع به ازاء هر یك هزار متر مربع زیر بنا  7333

ساخت تمدید یا اصالح یا تغییر مفاد پروانه داشته و چنانچه مالکین برای تمدید پروانه ساختمانی در داخل مهلت مقرر در پروانه : 1تبصره 

ناسی عملیات آن شروع نشده باشد و همچنین زیر بنا و نوع کاربری و تعداد واحد و ارتفاع و دهنه مجاز تغییر نیابد فقط عوارض سطح شهر و کارش

 .اخذ و شهرداری اقدام به تمدید پروانه ساختمانی می نماید 

م از عتمدید پروانه های ا جهت ساختمانی پروانه در مندرج زمان مدت اتمام از پس ذیل تباصر و واحده ماده این حشر به که مالکینی کلیه

 به پروانه در مندرج زمان مدت اتمام ازوبعد  باشد می پروانه تمدید مستلزم که اموری انجام جهت یا و صنعتی -اداری -تجاری -مسکونی

مابه التفاوت کلیه عوارض  متعلقه جدید با عوارض پرداخت   مشمولیات ساختمانی آن شروع نشده باشد و عمل  نمایند می مراجعه شهرداری

 .شدمحاسبه شده قبلی وهمچنین مشمول پرداخت عوارض های جدید مصوب شده خواهند 

قانون نوسازی عالوه بر عوارض مقرر در  29ماده 2برای تمدید پروانه بناهایی که به صورت نیمه کاره رها شده اند به استناد تبصره  2: تبصره

(  زیر بنا و پذیره و تراکم) عوارض %  Xبابت تطویل عملیات ساختمانی به ازای هر بار تمدید (  به جز خرید کسری حد نصاب تفکیك ) قانون  

 .زمان صدور محاسبه خواهد شد 

                 X% = 73تمدید بار دوم               X% = 51تمدید بار اول  

 کلیه مالکینی که در مدت زمان قانونی پروانه ، عملیات ساختمانی را به اتمام رسانده و درخواست پایانکار نمایند و این موضوع به تائید: 4تبصره 

ید شرکتهای تائ –نامه سازمان آتش نشانی  –نداشتن سند ) شهرداری نیز رسیده باشد اما به جهت مشکالت قانونی و یا تشریفات شهرداری 

 .امکان صدور پایانکار برای اینگونه ساختمان ها نباشد در زمان صدور پایانکار مشمول عوارض تمدید نمی گردند .... ( خدمات و 

ساختمان هایی که مالك قبل از اتمام مهلت پروانه درخواست تمدید نموده و دارای تخلف ساختمانی بوده و پرونده آنها به کمیسیون :  3تبصره 

          ارجاع گردیده و پروانه آنها نیز قابل تمدید نمی باشد مدت زمانی که پرونده در کمیسیون مطرح می باشد به مدت پروانه اضافه            533ماده 

 .می گردد

اختمانی شده باشد با در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالك و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود عملیات س1: تبصره

 .رعایت مفاد تعرفه عوارض نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمان از مهلت آن برای بقیه مدت اقدام خواهد شد 
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و احداث بنا گردیده اند و در حال حاضر قصد دریافت پایانکار دارند صادر  5/5/5035امالکی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ :  1تبصره 

 .مشمول عوارض  تمدید نمی گردند 

یا  پایانکار دریافت قصد حاضر حال در و اند گردیده بناصادر و احداث 1371/1/1  تاریخ از قبل آنها ساختمانی پروانه که امالکی7 :  تبصره

 .گردند نمی تمدید مشمول عوارض دارند  عدم خالف

  به آنها پروانه مهلت و گردیده بنا احداث مصوبه ابالغ زمانصادر و تا 1371/1/1 تاریخ از بعد آنها ساختمانی پروانه که امالکی 8 :  تبصره

 .شوند می ساختمانی پروانه تمدید عوارض مشمول باشند داشته خالف عدم اخذ قصد و رسیده اتمام

  .بود خواهد گذر عرض باالترین تمدید عوارض محاسبه در شهرداری عمل مالك باشد می بر چند ایدار که واحدهایی برای9 : تبصره

 اگر در هنگام تمدیدپروانه قصد تغییر نقشه داشته باشند چنانچه با ضوابط شهرسازی مغایرت وافزایش بنا نداشته باشد عالوه بر  : 53تبصره

نیز محاسبه می گردد،وچنانچه تغییر نقشه به منظور افزایش بنا باشد علعوارض تمدیدپروانه  عوارض تمدید پروانه عوارض حق النظاره مهندسین

 .مابه التفاوت عوارض بنای درخواستی با عوارض پرداخت شده دریافت می گردد

 

 معابر در آمدگی پیش و بالكن عوارض
 اداری، ، تجاری مسکونی، واحدهای استفاده مورد فیدم زیربنای و روبسته صورت به عمومی معبر در آمدگی پیش که صورتی در) : الف

برای بناهای  آمدگی پیش شدازهرمترمربع خواهد وصول مربوطه عوارض و محسوب مفید زیربنای جزو اینکه بر عالوه گیرد قرار صنعتی

 .محاسبه  می گردد  2P×Sو سایر مواد    4P×S ی صنعت -اداری-وبرای بناهای تجاری  7P×Sمسکونی 

-نماسازی-مانند باران گیر مفید غیر بنای بصورت ولی باشد جانبی دیوارهای دارای و روبسته صورت به آمدگی پیش که صورتی در ) : ب

 وصول مربوطه عوارض و محسوب ناخالص زیربنای جزء اینکه بر بالکن عالوه صورت به گیرد صرفاً قرار استفاده مورد ...دکورهای برجسته و

 .گردد می وصول عوارض قسمت الف(     7/5) یك دوم   آمدگی پیش مربعمتر هر از شد خواهد

 عوارض و محسوب ناخالص زیربنای جزء براینکه باشد تراس عالوه جانبی دیوارهای فاقد و روباز صورت به آمدگی پیش چنانچه ) : ج

 .وصول می گردد معادل قسمت الفی آمدگ پیش مترمربع هر از شد خواهد وصول مربوطه

 .بود نخواهد تعرفه این مشمول گیرد قرار استفاده مورد بان سایه صورت به صرفاً سانتی متر 13تا  سقف آمدگی پیش چنانچه : رهتبص

 نیز زیربنا جمع در و نبوده وصول قابل باشد شده صادر1364 سال از قبل ملك ساختمانی پروانه که داخلی روباز بالکنهای عوارض) :  د 

 .شد نخواهد منظور

 .گردد نمی دریافت عوارض و منظور آبچك بعنوان متر سانتی 60 از کمتر خارجی و داخلی روباز های بالکن  ) :ه

 مورد و منظور زیربنا ناخالص سطح در باشند داشته آمدگی پیش متر سانتی 60 از بیش و احداث 1364 سال بعداز که روباز بالکنهای) :ي

 .گرفت خواهند عوارض قرار محاسبه
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 (  پوشش سقف – تجدید بنا یا تخریب و بازسازي)   ساختمانهاي ساخته شده  عوارض 

 

پروانه قبلی برای صدور پروانه ساختمانی در هنگام نوسازی و تجدید بنا با هر قدمت و حداکثر در حد متراژ بنا وتعداد دهنده و وضعیت مندرج در 

( ( نوسازی ) به جز عوارض سطح شهر ) و یا آخرین گواهی پایانکار و عدم خالف عوارض زیر بنا و پذیره و کلیه دریافتی ها جهت صدور پروانه 

ان کاربری تعرفه عوارض مربوطه لحاظ خواهد شد مشروط بر اینکه صدور پروانه ساخت از نظر شهرداری مجاز وبالمانع باشد و در هم% 73معادل 

   .تقاضای تجدید داشته باشددر غیر اینصورت عوارض صدور محاسبه واخذ می گردد

 نداشتن صورت در تراس یا و شیروانی پوشش از مئدا و باشند شده احداث 1352 سال از قبل که قدیمی مسکونی ساختمانهای کلیه 1 - 

 .شد خواهد دریافت روز نرخ به عوارض 1/4(  یك چهارم)  مجوز

بر اساس  29 /1365/12) تیلغا 1352/1/1)1365 پایان تا 1352 سالهای بین احداثی مسکونی های ساختمان کلیه 1 :  بصرهت

 یساختمانها است بدیهی .گردد می عوارض آن به نرخ روز محاسبه و وصول   1371/04/28مورخه 8616/1/3/34 شماره  بخشنامه

 .گردد می محاسبه 2 تبصره برابر 100 ماده کمیسیون در موضوع ازطرح پس  1366/01/01 تاریخ از بعد احداثی

 عوارض محاسبه در کشور محترم وزارت  1369/02/17مورخه  3900/1/3/34 شماره دستورالعمل 5 تبصره استناد به 2 :  تبصره

 مجتمع و واحدی تك های خانه در اختمانیس پروانه بدون احداثی بناهای یا ساختمانی پروانه بر مازاد احداثی بناهای ساختمانی پروانه صدور

 واحدی تك) جدول از مربوط در ردیف(بنا  کل ناخالص سطح)باشد  بنا ابقاء بر 100 ماده کمیسیون قطعی رای که صورتی در مسکونی های

  مورخه بخشنامه ابالغ از قبل که در ساختمانهایی است بدیهی شد خواهد دریافت شده، محاسبه عوارض التفاوت مابه و منظور( مجتمع یا

 100 ماده کمیسیون قطعی رأی صدور پس از شوند می یا و شده خالف مرتکب بعداً و اند داشته دریافت ساختمانیپروانه  1369/01/16

 .شد هدخوا اخذ مالك از و محاسبه پروانه بدون یا و پروانه بر مازاد احداثی بنای ساختمانی پروانه صدور عوارض فقط بنا ابقاء بر مبنی

و  100  ون مادهیسیده و فاقد مجوز هستند پس از طرح موضوع در کمیبه بهره برداری رس 1369/01/01ه ساختمانهای تجاری که قبل از یکل

 گواهی با نظر مورد واحد در شغلی فعالیت ، برداری بهره از منظور  .ت رای مبنی بر ابقاء بنا مشمول عوارض ارزش افزوده نمی شوندیقطع

 (اصناف و دارایی اداره) .باشد می ذیصالح اترادا

  بعد مجوز دارای زیربنای مقدار نمایند طبقه اضافه و بنا اضافه تقاضای 1369 سال از قبل احداثی مسکونی ساختمانهای که صورتی در2- 

 .گردد می دریافت عوارض التفاوت مابه بصورت و جمع تقاضا مورد مقدار با 1369  سال از
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قانون  100اصالحی ماده  2،3،4،5تباصر  از مستفاد زیاداره حقوقی و ن 7/5522-1360/12/7اره شم حقوقی نظریه به مستند3- 

 انتقال و نقل شهرداری از استعالم با که ساختمانهایی کلیه داند می ذینفع عنوان به ملك فعلی مالك برعهده را جریمه شهرداری که پرداخت

 بندی منطقه قیمت براساس باشند بدهی دارای که صورتی در باشد نگرفته صورت آنها در انتقال و نقل از بعد هم هیچگونه تغییری و شده

افت خواهد یمحاسبه و در( ییبندی دارا منطقه دفترچه 1369 سال از بعد و نوسازی بندی منطقه براساس1369  سال از قبل) انتقال سال

 .شد

  دمشمول پرداخت مابه التفاوت نوع پوشش خواهد شدواگر منجر به افزایش ارتفاع وسطح نشود دار سقف را پوشش تعویض قصد که یبنای 4-

 .صدور پروانه دریافت می گردد %20 عوارض نخواهدشدوچنانچه بدون افزایش سطح منجر به افزایش ارتفاع شود معادل  مشمول

 نگیرد صورت پوشش تعویض و نگردد اضافه زیربنا مقدار صورتیکه در دارند بنا استحکام قصد به اساسی تعمیرات به نیاز که ساختمانهایی 5-

 .گردد نمی عوارض مشمول نگردد احداث جدیدی سقف یا و

  شهر محدوده داخل در جامع طرح توسعه و اصالح براثر حاضر حال در و داشته قرار قانونی محدوده از خارج قبالً که هایی ساختمان 6-

 می اقدام بر اساس کاربری و نوع استفاده از ملك  آنها عوارض وصول به نسبت 100 ماده کمیسیون در موضوع طرح از پس شوند می واقع

 .گردد

 1087/1/3/34-1369/1/19نامه ابالغ بخش از قبل آنها ساختمانی پروانه که صنعتی و تجاری،اداری ساختمانهای پایانکار صدور برای 7-

 .شد نخواهد وصول پذیره عوارض ندارند تخلفی و صادر شده  

 رأی صدور به منتهی ذیربط قضایی محاکم یا و صد ماده کمیسیونهای در و بوده تخلف دارای که صنعتی یا تجاری،اداری ساختمانهای 8-

 عدالت دیوان عمومی هیأت 1383/11/25مورخه  587 شماره دادنامه استناد به باشد یافته قطعیت صادره حکم و شوند می یا و شده

 زمان در جاری مقررات اساس بر متعلقه عوارض کلیه پرداخت مشمول 1385/10/17مورخه  ش الف د 21648/ شماره مصوبه و اداری

 .گردند می مطالبات وصول

مازاد   تراکم و جاری مقررات برابر پذیره عوارض صرفاً 1384/7/1از قبل شده ساخته تجاری واحد داخل طبقه نیم عوارض محاسبه در9- 

 .گیرد می قرار وصول و محاسبه مورد مغازه مساحت  %50بر 

  نظام به موضوع شهرداری توسط باشد، ساختمان ناظر مهندس سوی از تخلف که صورتی در شده ساخته در مورد ساختمانهای 10-

 و فنی ، شهرسازی اصول مخالف مغایرت این چنانچه باشد، صادره پروانه با نقشه مغایرت راث بر تخلف که صورتی در و ارجاع مهندسی

 .گردد صادر پایانکار و خالف عدم ، صد ماده کمیسیون به پرونده ارجاع بدون روز قیمت به عوارض اخذ با نباشد بهداشتی
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 عافیت و تشویقاتم

خانواده درجه یك پدر ، مادر ، فرزند ، همسر معظم ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمول این قانون  1در راستای ماده   1:تبصره 

و بیست متر مربع تجاری برای احداث یك واحد مسکونی با زیر بنای مفید تا یکصد و بیست متر مربع (  به باال%  71شهداء ، آزادگان و جانبازان 

 از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی ، عوارض شهرداری و نوسازی برای یك بار با معرفی بنیاد معاف می باشند مفاد این

 . ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود

و بهزیستی در صورت ارائه مدارك معتبر از سازمان متبوع از هزینه های  (ره ) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  همچنین افراد:  7تبصره 

معاف می باشند در مجتمع های ( پیلوت و خرپشته ) بنای مفید  با مشاعات مربوطه ( یکصد و بیست متر مربع )  573صدور پروانه مسکونی  تا 

 .متر مربع مالك اقدام خواهد بود 573مسکونی سهم هر فرد تا سقف 

مراکز آموزشی ، مذهبی ، درمانی ، ورزشی ، موزه ، کتابخانه های عمومی ، عوارض احداث بنا به جز بنای تجاری یك دهم تعرفه اداری   3:تبصره 

 محاسبه و اخذ می گردد

       ن،بمب یق،رانش زمیرمترقبه مثل زلزله،حریث غحوادازناشی  بیادرحال تخریو ب شدهیبنای ساختمانهای مجازتخریدتجد4: تبصره 

  صالح ذیرعمدی بودن با نظر مراجع یت در صورت غیق معافیدرخصوص حر.انی موجود مشمول عوارض نمی گرددیره به اندازه اعغیل،ویباران،س

 .لحاظ می شود

مشمول  وابط شهر سازی ضر یت سایر کاربری مربوطه با رعاطبقاتی د نگهای عمومییسازندگان پارک ،نگیق احداث پارکیبه منظور تشو 1:تبصره 

 .عوارض احداث بنا نمی گردد

به منظور تشویق مالکین جهت بازسازی بافت های فرسوده یك دوم عوارض صدور پروانه  برای یکبار در پرونده محاسبه و اخذ       می :  6تبصره 

 .گردد

 .خت نقدی عوارض در صورت پرداخت نقدی نود درصد عوارض وصول میگرددبه منظور تشویق مالکین مبنی بر پردا: 7تبصره 

 

 عوارض احداث انواع مخازن

  .،مخازن زمینی،زیرزمینی ، هوایی وغیره طبق فرمول زیر اقدام می گردد هااستخر برای محاسبه احداث انواع مخازن مانند

H  ×  P× S × A = K  

K  :  مجوز  ی چنانچه دارایماه شپرورو ،کشاورزی 1ورزشی  وبرای 1صنعتی  -اداری -اربری تجاریو برای ک  8کاربری مسکونی و تفریحی

 .لحاظ می گردد  6بدون مجوز  7ازجهاد کشاورزی باشند  

  H: ،چنانچه ارتفاع مخزن یکسان نباشد میانگین ارتفاع حداقل  و حداکثر لحاظ می گرددارتفاع مخزن میباشد. 

 .، سونا ، جکوزی در داخل اعیانی احداث شود در محاسبه عوارض زیر بنا مساحت مخزن کسر می گردد در صورتی که استخر :تبصره
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 مشرفیت ناشی ازاجراي طرح حق

خیابان ها و میادین در برگذر احداثی یا اصالحی یا تعریضی یا  هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرح های تعریض و توسعه و اصالح معابر و

توسعه ای قرار می گیرند عوارض حق مرغوبیت برای یك بار به آنها تعلق می گیرد و شامل امالك هر دو طرف خیابان تعریض شده میگردد چه 

وط به اجرای طرح در بر اصالحی  از صاحبان این قبیل ملك دارای اصالحی باشد چه نباشد که در زمان اخذ پروانه ساخت، نقل وانتقال مشر

                                   . امالك برابر فرمول ذیل اخذ می شود

K  × ( قیمت منطقه اي جدید  -قیمت منطقه اي قدیم)  ×  مشرفیت= مساحت باقی مانده عرصه 

میدان میوه و تره بار ،  ، مشاغل مزاحم شهری ، حمل و نقل وانبار و 8تظامیاداری و ان -صنعتی -، تجاری 4برای کاربری مسکونی  kضریب   

 .تعریف شده است 2تاسیسات و تجهیزات شهری وغیره 

 یا طرح در اصالحات به نیاز شهرسازی طرحهای یا و ترافیکی مطالعات اثر در که دد رگ می اطالق طرحهایی به : معابر اصالح طرحهاي

 .دارند معبر

 پیش شهرسازی های طرح در ترافیکی مطالعات اثر بر موجود مسیر ادامه که گردد می اطالق گذرهایی به : تطویل و سعهتو طرحهاي

 .اند شده طراحی و بینی

 عقب مشمول ساماندهی و تفصیلی طرحهای یا گذربندی نامه آئین برابر بنا احداث یا بنا تجدید هنگام در که گذرهایی  :تعریضی طرحهاي

 .گردند می نشینی

 .گردند می احداث و ایجاد ترافیکی و شهرسازی مطالعات براساس که گردد می اطالق گذرهایی به : احداثی طرحهاي

 جبهه بر به دسترسی قابلیت مجاور های پالك یا پالك در تبدیل و تغییر انجام اثر در ، قراردارد جبهه پشت در که پالکی چنانچه :1تبصره

 محاسبه و عمل مالك معامالتی ارزش آخرین و جدید جبهه قیمت براساس عوارض التفاوت مابه نماید پیدا را تربیش بندی منطقه قیمت با

 .گردد می

 در مواردی که در قبال تغییر کاربری زمین ، بخشی از ملك به شهرداری واگذار میگردد  چنانچه قیمت ملك مورد واگذاری از عوارض  :2تبصره

التفاوت  مابه حاسباتی عوارض کمتر نباشد باقیمانده پالك مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد در غیر اینصورت تغییر کاربری ، دفترچه م

 عوارض تغییر کاربری اخذ خواهدشد

  ازطرف مالك بدون دریافت هر گونه غرامتی جامع یا هادی از مساحت امالك در نتیجه اجرای طرح های %10درصورتیکه بیش از  3: تبصره

 .نخواهد شد محاسبه رغوبیتحق م، برای باقی مانده این قبیل امالك مسیرالحاق شده باشد هب

 . شهرسازی قیمت منطقه ای بعد از تعریض گذر تغییر نکند طبق فرمول ذیل محاسبه میگردد در نتیجه اجرای طرح هایدر صورتیکه  4:تبصره

 مشرفیت= عرصه  مساحت باقی مانده × P × (عرض گذر جدید -عرض گذر قدیم )
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 هزینه صدور استعالم

 در  ازاء صدور هر نوع استعالم طبق فرمول زیر عمل می گردد

 (K   % × (مساحت اعیانی   –مشاعات ) ×ارزش معامالتی مورد عمل اداره دارائی 

 (K     % ×مساحت عرصه  ×ت منطقه بندی  قیم) 

 

هزینه و بهای خدمات موضوع این تعرفه هنگام صدور استعالمهای ادارات خدمات رسان از قبیل اداره برق و گاز و مخابرات و آب و  -5تبصره 

 خواهد بود%   1/3فاضالب و سایر نهادها 

 .خواهد بود% 5رهین و سایر معادل بهای خدمات موضوع این تعرفه هنگام صدور استعالم بانك و ت: 7تبصره 

 

 

 امتیاز نصب دكه مطبوعاتی

 :جهت واگذاری امتیاز نصب دکه مطبوعاتی برای یکبار از فرمول زیر استفاده می شود

 عرض گذر×   (برحسب متر مکعب) همتراژ دك× قیمت منطقه بندي  × 4                        

 :رح ذیل باشدمی بایست بش( دکه)ابعاد کیوسك  :1تبصره 

 متر 5/2متر               ارتفاع  2عرض حداکثر   متر        4طول حداکثر 

زیبا سازی              می بایست از نوع فایبر گالس یا بصورت شیشه ای یا طرحی که به تائید واحد فنی و عمران و( دکه)بدنه کیوسك  :2تبصره 

 .شهرداری براساس مبلمان شهری باشد

 

 یجاد دربهاي اضافیا عوارض

       k×p  × ( طول گذر بر ملك+ ) عوارض ایجاد درب اضافی=عرض 

     2                                                                                  
  7و سایر 0اری و صنعتی و دربهای اضافی تج 0، درب ماشین رو  7: در کاربریهای مختلف برای درب  نفر رو مسکونی     kضریب
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 خدمات شهري     بهاي 

به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری های :     فضاي سبزعوارض توسعه (الف 

 . اداری و سایر  اصالح و یا  پایانکار  به شرح ذیل اخذ می شود –صنعتی  –تجاری  –ی مختلف اعم از مسکون

 عوارض تراكم ساختمانهاي باالي پنج سقف %  6عوارض زیربنا و پذیره به اضافه % 0معادل  

 رای ابقاء صادر می شود نیز وصول می گردد 533عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده : تبصره 

 : عوارض توسعه ایستگاه هاي آتش نشانی ( ب

 عوارض تراكم ساختمانهاي باالي پنج سقف %  6عوارض زیربنا و پذیره به اضافه % 0معادل  

 رای ابقاء صادر می شود نیز وصول می گردد 533عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده : تبصره 

 

 

 شهري مبلغ یا رابط عوارض بهاي خدمات عنوان ردیف

 ریال 333/533=ماهیانه  دفاتر بیمه و دفاتر فروش بلیط قطار و هوائی 5

بازگشایی قانونی پلمپ هایی که بر اساس آرای کمیسیون ماده  7

صد یا مراجع قضایی مبنی بر تعطیلی واحدهای تجاری صادر شده 

 است

 ریال 333/033

ده صد فك پلمپ های غیر قانونی که بر اساس آرای کمیسیون ما 0

یا مراجع قضایی مبنی بر تعطیلی واحدهای تجاری صادر شده 

 است

ریال و بار  333/333/5بار دوم  –ذ ریال 33/133بار اول 

 ریال 333/333/0سوم 

 مساحت اعیانی×  P1/3= بهای خدمات سالیانه  استفاده از ساختمانهای مسکونی به عنوان یکی از حرف پزشکی 6

 مساحت اعیانی×  P5/3= بهای خدمات سالیانه  ای مسکونی به عنوان دفاتر اسناد رسمیاستفاده از ساختمان ه 1

 

 .جریمه خودروهایی که ایجاد سد معبر و توسط بلند گو با ایجاد صدای ناهنجار نسبت به عرضه کاال اقدام می نمایند

 ریال 333/513در مرحله اول 

 رکینگریال و سه روز توقف در پا 333/033در مرحله دورم 

 ریال و یك هفته توقف در پارکینگ 333/133در مرحله سوم 
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 :   فضاي سبزعوارض حذف 

     (p 2+N+M) ×  S  ×%A = 10 

 %10مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص مالکین احداث بنای  :احداث فضاي سبزمسكونی و تجاري  %10عوارض حذف  : (الف

ح عرصه به فضای سبز می باشند درصورتیکه مالك بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر  به فضای سبز را اجراء و تبدیل ننماید برای یکبار به شر

 .                         فرمول مشمول پرداخت جریمه می باشند

  : كارگاههاي صنعتی به فضاي سبز عرصه كارخانجات و%25عوارض حذف   : (ب

عرصه را برای فضای سبز %25متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههای صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا، اختصاص 

یکبار به شرح ذیل  عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید برای%25در نقشه مشخص کنند در صورتیکه کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد 

 .محاسبه میگردد

(p 2+N+M) ×  S  ×%A = 25 

   M:    ریال در نظر گرفته شده است   80/000عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یك متر مربع برای کلیه شهرهای استان تهران. 

   N:    ریال در نظر گرفته شده است   80/000تهران عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یك متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان. 

    S:   مساحت عرصه کل پالك می باشد       . 

P :  ارزش منطقه ای آن شهر می باشد        . 

    A:  مبلغ قابل وصول می باشد. 

 وشهرداری بایدداشته  تسری 1382از سال  بعد کارخانجات و کارگاهای احداث شدهکلیه به ب  عوارض و جرایم  مربوط به بند   : تبصره
 .نمایدوصول   محاسبه و
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 اشجار قطع عوارض

 به رضیعوا  شود می داده اجازه  شهرداری به عوارض تجمیع قانون 5 ماده1 تبصره و شوراها تشکیالت قانون71 ماده 16 بند اجرای در

 :نماید وصول نمایند می درخت قطع به اقدام که حقوقی یا حقیقی اشخاص از ذیل شرح

 :با اخذ مجوزعوارض مربوط به قطع اشجار   :(الف 

برای جبران خسارات وارده ناشی از قطع درختانی که در معابر ، خیابان ها ، میادین و باغهای عمومی توسط مالکین امالك مجاور و امالك 

  . ی بنا به ضروت و نیاز با هماهنگی و مجوز شهرداری قطع می شود عوارض به شرح ذیل  پیش بینی و وصول می گردد خصوص

در نظر گرفته 1359ریال با رعایت الیحه حفظ و گسترش باغات مصوب  000/200سانتی متر هر اصله بصورت پایه 50درخت با محیط بن تا  -1

 .شود

ریال وصول می  000/1سانتی متر 50ریال به ازاء هر سانتی متر مازاد بر  000/500سانتی متر عالوه بر  150تا  50درخت با محیط بن  -2

 .شود

 ریال وصول می شود 000/2متر محیط مازادبر بندیك به مبلغ  متر عالوه برپایه به ازای هر سانتی سانتی 300تا150 درخت با محیط بن  -3

 

 . ریال وصول می شود  000/500مترمحیط مازادبر بند یك مبلغ متر عالوه بر پایه به ازای هرسانتی انتیس300 درختان باالی با محیط بن -4

 .ریال وصول می شود 000/100عوارض مربوط به  گیاهان پوششی  به ازای هر متر مربع مبلغ  -5

اغات با در نظر گرفتن هزینه های نگهداری وصول حفظ وگسترش ب 14ماده ( ب)عوارض مربوط به درختچه های زینتی با نظر کمیسیون بند  -6

 .می شود

 : (حفظ وگسترش باغات 14ماده ( ب)طرح در كمیسیون بند ) بدون مجوزمربوط به قطع اشجار جرایم  :(ب 

 

 .محاسبه و اخذگردد 2الی 1 باضریب   6 تا1 جرایم امالك مسکونی بر اساس عوارض قطع اشجار در بند های  -1

 . محاسبه و اخذگردد 3الی1/5 باضریب  6 تا1 ط به خیابانها ومعابربراساس عوارض قطع اشجاردربندهایجرایم مربو -2

 .محاسبه گردد 3الی  2با ضریب  6تا  1جرایم مربوط به درختانی که در امالك تجاری و صنعتی قرار می گیرند براساس عوارض بندهای  -3

الی 1/5 با ضریب  6تا  1نظور استفاده مسکونی و نگهبانی انجام می گیرد بر اساس بندهای جرایم باغاتی که ساخت وساز غیر مجاز به م -4

 . محاسبه گردد3

آفت وبیماری ازدست داده و یا در شرف سقوط باشندو مالك تقاضای قطع  -در مواردی که درختان مثمر باردهی خود را به علت کهولت :(ج 

 .به استناد مقررات و قوانین مربوطه اتخاذ تصمیم خواهد شد 14ماده (ب)اعضای محترم کمیسیون بندوجابجای آن را داشته باشد بنا به تشخیص 

 .گردد می اخذ الف بند مطابق اشجار قطع عوارض گردد اشجار قطع به منجر که درتصادفاتی :تبصره
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 گردشگري هاي فعالیت جانبی  وتسهیالت تأسیسات و هتل ساخت عوارض

 مسئولین های دغدغه از یکی همیشه گردشگری های مجموعه ساخت به گذاران سرمایه تشویق و سرگردان ی اه سرمایه جذب: مقدمه

 یك عنوان به آن از و بینی پیش زمراک اینگونه برای تسهیالتی مختلف قوانین در که است برخوردار اهمیتی چنان از موضوع این و بوده

 و وخارجی داخلی گردشگران جذب و شهر عمومی نیاز رفع ضمن تا اقدام دولت سیاستهای اجرای در شهرداری.است شده یاد صنعت

 : گردد می تدوین ذیل دستورالعمل منظور همین به لذا گردد استیفا شهر حقوق نیز آن قبل از شغلی فرصتهای ایجاد همچنین

  : واحده ماده

 هتل، احداث تقاضای صورت در توانند شهر می حریم و قانونی محدوده در واقع اراضی مالکین گردشگری، صنعت توسعه لزوم جهت به

 .نمایند استفاده دستورالعمل این مزایای از گردشگری شهرك و شهربازی

 درکاربری جهانگردی و ایرانگردی سازمان مجوز دارای انپذیرمهم و مسافرخانه آپارتمان، هتل هتل، شامل اقامتی واحدهای احداث 1: تبصره

 ساختمانی تراکم تا حداکثر ها کاربری سایر و  %120ساختمان تراکم تا سبز فضای کاربری و %320 ساختمانی تراکم تا حداکثر مربوطه

  . می باشند معاف پروانه صدور های هزینه و عوارض کلیه   %50پرداخت از 280% 

  مهمانپذیر دارای مجوز سازمان ایرانگردی وجها نگردی و همچنین       -مسافرخانه -آپارتمان -هتل احداث واحدهای اقامتی شامل :2تبصره 

مذکور     احداث فضاهای باز خدماتی، رستوران، غرفه تجاری، صنایع دستی، عتیقه فروشی، آرایشی و غیره که درب ورودی آن در مجموعه های

 .مستقیم به معابر شهر ندارند در کاربری مربوطه با رعایت تراکم مجاز برمبنای تعرفه صنعتی عمل می گردد باز می شود وراه

 ا آنه دسترسی راه که اقامتی واحدهای داخل در ورزشی و تجاری های غرفه رستوران، قبیل از تجاری و خدماتی فضاهای احداث 3: تبصره

 و وجهانگردی ایرانگردی صنعت توسعه قانون اجرای در مهمانان استفاده جهت و بوده اقامتی واحد کاربری با مرتبط و باشد مجموعه داخل از

   . می باشند معاف پروانه صدور های هزینه و عوارض کلیه  %50پرداخت از مربوطه نامه آیین

  کسر صورت در و نمایند اقدام ازنی مورد پارکینگ احداث به نسبت مربوطه ضابطه برابر بایست می هتل کنندگان احداث 4:  تبصره

  ..شد خواهد اقدام برابردستورالعمل پارکینگ

 عوارض معافیت )تجاری واحدهای درخصوص(دستورالعمل این موضوع تجاری تسهیالت از هتلها صاحبان استفاده صورت در  5: ه تبصر

   .منتفی می گردد

 ، باشد الذکر فوق های رتبه کسب برای الزم براستانداردهای مازاد ، لهت داخل ورزشی و فرهنگی های فضا که صورتی در6 :   تبصره

 .گردد نمی 2 رهتبص مشمول

 .میگردد محاسبه صنعتی بصورت اقامتی و ورزشی فرهنگی، اقتصادی واحدهای ، شهربازی عوارض7  :    تبصر
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 و استرداد مبلغ عوارض نحوه دریافت فیشهاي عوارض از مودیان

ر واحدهای شهرسازی باید از دریافت مستقیم فیشهای بانکی از مودیان جدا خودداری نموده و قبول آنرا موکول تائید اداره درآمد نمایند صدو

 .ئه مفاصا حساب خواهد بودگواهی پایانکار و عدم خالفی و هر گونه امتیاز دیگر موکول به پرداخت و ارا

    در صورت رفع تخلف قبل از مختومه شدن پرونده ماده صد بعد از صدور لغو جریمه توسط کمیسیون ماده صد عوارض و جریمه پرداخت   1)

 .شده تا یکسال از زمان واریزی قابل استرداد می باشد      

،به دلیل وقفه در امور اداری وهزینه روانه ساختمانی از دریافت پروانه منصرف شودچنانچه متقاضی دریافت پروانه ساختمان قبل از صدور پ  2)

 .از کل عوارض به عنوان کارمزد قابل استرداد خواهد بود %5های غیر مستقیم که شهرداری متحمل شده است مبالغ پرداختی پس از کسر

 .قابل استرداد نمی باشند ( نظاره مهندسین تفکیك ، نوسازی یا سطح شهر ، توسعه مدارس ، حق ال) عوارض های  3)

 .قابل استرداد می باشداشتباه واریزی اشخاص به حساب شهرداری    4)

 که ( ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی، ورشکستگی، بیماری صعب العالج، یا فوت مالك)توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیر متقربه  :تبصره

 .دبوکارمزد خواهد  ،استرداد عوارض بدونحداث ساختمان شود چنانچه به تایید مراجع ذیصالح برسدموجب انصراف مالك از ادامه ا

 

 نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی

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

 .ریال برای هر مترمربع پروانه صادره مقدور خواهد شد 10000از محرز شدن وقوع حادثه با اخذ کارمزدی معادل  متقربه بعد

 عوارض بر دكل هاي مخابراتی

ضمن  ستیند می بایم می نمایعقد قرارداد نصب دکل تنظ با شرکت های خصوص  رانیقی و حقوقی که با شرکت مخابرات ایه اشخاص حقیکل

های هر یبه حساب شهردار مبلغ  کل قرارداد ماهانه یا سالیانه %20   نسبت به پرداخت  قانونی مربوطه به واحد درآمد شهرداریارایه مدارك 

 .بدیهی است عوارض پرداخت نشده سنوات قبل به ماخذ مبلغ قراردادهای گذشته قابل محاسبه و اخذ خواهد بود.ندیمحل اقدام نما
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 و نصب بنر عوارض تابلوهاي تبلیغاتی

 :برای محاسبه عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی مطابق فرمول ذیل عمل می شود

 عوارض تابلو= مساحت تابلو × قیمت منطقه بندي محل نصب ×  تعدادماههاي نصب ×4 

 .دریافت گردد %50، آموزشی  ورزشی برای تابلو های :1تبصره 

 .برای تابلوهایی که نیاز به پایه و نصب آن در معابر شهری دارد در هنگام محاسبه از فرمول ذیل استفاده می شود :2تبصره 

 عوارض تابلو = (مساحت تابلو+ ارتفاع پایه  )×  قیمت منطقه اي محل نصب× تعدادماههاي نصب  ×0   

  متری و باالتر  شهر دو برابر قیمت منطقه ای در  20 های پل عابرپیاده وهمچنین میادین وتقاطع -لوهادرورودی شهرجهت نصب تاب:4تبصره 

 .فرمول لحاظ می گردد          

 .کل محاسبه لحاظ می گردد%10جهت نصب تابلوها روی پل عابرپیاده در قسمت الین مخالف حرکت خودروها عوارض با کسر  :4تبصره 

 مدت قیمت به ریال اندازه لیغاتنوع تب

 یك ماه 333/033 متری 1 بنرهای تبلیغاتی 

 333/333/5 متری و باالتر 57

 یك هفته 333/733 متری 1 بنرهای تبریك

 333/033 متری و باالتر 57

 چهار روز 333/533 متری 1 بنرهای تسلیت

 333/513 متری و باالتر 57

 ریال  53333یك  ساله هر متر مربع  333/1 تر مربع در ماهم 5 دیوار نویسی تبلیغاتی

 از یك روز تا یك ماه 333/533 متری 1 عوارض اجازه فعالیت داربست سطح شهر 

 333/513 متری و باالتر 57 

عوارض اجازه فعالیت داربستی ها جهت نصب 

 داربست نرده ای

 یك هفته 333/7 متر مربع 5
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  درآمد حاصل از سالنهاي ورزشی 

 ریال 333/713شهریه جهت فوتبال ، والیبال و بسکتبال هر سانس  -

 ریال  333/513شهریه جهت الباقی گروه ها هر سانس   -

 .استفاده نمایند  کلیه پرسنل شهرداری به صورت رایگان از سالنهای ورزشی: 5تبصره 

 .درصد قابل تخفیف می باشد 03جهت مساعدت به ارگانها ، نهادهای اجتماعی ، فرهنگی و پیشکسوتان ورزشی مبالغ مذکور تا : 7تبصره 

 پسماند خدمات بهاي هزینه

 و صنعتی اریمطابق دستورالعمل وزرات کشوردر نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری برای واحدهای مسکونی ، تج

 ریال  000/633  سالیانه  به ازای هر واحد  :   در خصوص واحد هاي مسكونی  : 1تبصره

 . درصد عوارض  کسب  که در هنگام محاسبه عوارض صنفی یا عوارض سالیانه  محاسبه   میگردد 73:   درخصوص واحدهاي تجاري:  7تبصره 
کارگاههایی که  صنف محسوب نمی شوند  و عوارض کسب وپیشه پرداخت نمی کنند          در خصوص آن دسته از  کارخانجات و      : 3تبصره

محاسبه و اخذ می گردد و در صورتی که سالهای قبل نسبت به پرداخت  هزینه ( فقط مساحت اعیانی ) عوارض نوسازی یا سطح شهر     درصد  13

 . گردد درصد به مبالغ  افزوده می 73پسماند اقدام ننموده باشند 

  ...بهداشتی و و اداري اماكن از پسماند خدمات يبها

 غیری واحدها اماکن این در چنانچه است بدیهی باشند می معاف پسماند خدمات بهای پرداخت از تکایا و ها حسینیه مساجد، -1

 .بود خواهند خدمات هزینه بهای پرداخت مشمول باشند مستقر ...(و تجاری واحدهای مانند)مرتبط

 .باشند معاف می خدمات هزینه بهای پرداخت از غیردولتی و دولتی( و متوسطه راهنمایی ابتدایی، کودك، مهد)مدارس  و ورزشی مراکز -2

 .نماید دریافت را پسماند آوری جمع خدمات هزینه نامه موافقت انعقاد با میتواند شهرداری مصوبه این شمولم زا مواردخارج درخصوص -3

  . بصورت ماهیانه به عنوان خدمات جمع آوری پسمانددریافت گرددP 5 کها وموسسات مالی وصندوقهای قرض الحسنه معادلبان درخصوص -4 

 :پسمانده اماكن بهداشتی و درمانی 

اری فرماند1391/9/16مورخه 2939/1/15354درکارگروه سالمت وامنیت غذا و نامه شماره 91/8/25با توجه به مذاکرات به عمل آمده مورخه 

محترم شهریارجهت دریافت عوارض سالیانه ازمراکزدرمانی و مطب های خصوصی بابت جمع آوری پسماندهای عفونی برای شهر فردوسیه  به شرح 

 .ذیل عمل می نماییم

 ریال  333/033: مطب ها ماهیانه 

 ریال 333/133: درمانگاهها ماهیانه 

 ریال 333/533: سایر موارد  ماهیانه 
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 تعرفه عوارض بر بارنامه هاي حمل بار برون شهري

نرخ کرایه پیش بینی شده در بارنامه های رسمی توسط بنگاه های باربری فعال و یا آژانس  %5عوارض بر حمل و نقل بار برون شهری معادل 

تسویه حساب منوط به انطباق وجوه واریزی با صورت . نه های باربری دریافت و به حساب شهرداری واریز می نمایدهای باربری مستقر در پایا

 .حسابهای مربوطه می باشد

 عوارض سالیانه مهاجرین و اتباع خارجه

شهرداریها و دهیاریها لذا مقرر گردید باتوجه به اسکان مهاجرین در محدوده شهرها و روستاها و استفاده ایشان از کلیه خدمات ارائه شده توسط 

 .عوارض به شرح ذیل از مهاجرین اخذ گردد

 ریال 333/133/5:        خانوارهای یك ودو نفره 

 ریال 333/333/7:     خانوارهای سه و چهار نفره 

 ریال 333/133/7 :         نفره به باال  1خانوارهای 

 

 اقداماتی كه احتیاج به كسب مجوز ندارد
  :اج به مراجعه شهرداری و کسب مجوز نداردیان در محدوده خدماتی آزاد شده احتیر از طرف متقاضیقدامات زا

 روانی یر شیا تعمیض یك،اندود کاه گل،تعویر گونی پوشش آسفالت،نصب موزایض قیل تعویمرمت پشت بام از قب 1-

 ك ساختمان و راه پلهیض موزایتعو 2-

 کاشی د کاری و نقاشی و نصبیسف 3-

 اطیوار حینماسازی اعم از ساختمان ود 4-

 نگیمحوطه سازی در منازل و مجتمع های مسکونی مشروط بر عدم حذف پارک 5-

 س های بهداشتی یض سرویا تعویر یتعم 6-

 ر در نظام فنی و معماری و کاربری ساختمانیییا پنجره مشروطه به عدم تغیر درب یتعم 7-

 ر روزهاعوارض برپایی نمایشگاه وبازا

در سطوح محلی در محدوده قانونی و حریم شهر به استثنای نمایشگاه های صنایع دستی ...  تجاری و صنعتی و  –برپایی نمایشگاه های بازرگانی 

 P×  A = S   ×%2    :و محصوالت فرهنگی مشمول عوارض به شرح ذیل می باشند 

 . ی دفترچه دارایی محل برگزاری نمایشگاه به صورت ماهیانه خواهد بودبهای قیمت منطقه ا %2عوارض برپایی نمایشگاه معادل -1

 . بهای بلیط تعیین می شود(  %5) عوارض فروش بلیط ورودی ، اعم از افراد و خودرو به مأخذ پنج درصد  -2

 ت ورود خودروبه بازار روز عالوه ریال ضرب میکنیم وجه5/000 در خصوص محاسبه روزانه بازارروزهای دایر درسطح شهر متراژ مغازه را در -3

 .ریال اخذگردد 5/000مبلغ فوق  بر
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 عوارض كسب و پیـشه

                           = A    × (تعدادماههاي فعالیت غیرمجاز   +تعدادماههاي فعالیت مجاز  ):سالیانه محاسبه عوارض -(1

 

 

 

 k نوع صنف K نوع صنف

 1 ر آنیفروشندگان لوازم خانگی و صنعتی و نظا /.0 ر آنیمواد نفتی و نظا گاههای فروشیجا

 ر آنیل و نظایخدمات اتومب
0./ 

بهداشتی و  ، شییآرا –ر یفروشندگان لوازم تحر

 ر آنینظا
0./  

 ر آنیمصالح ساختمانی و ابزار آالت و نظا
0./  

ر یف و کفش و نظایقماش ک  -فروشندگان پوشاك 

 آن
0./  

/.0 آن ریع فلزی و نظایصنا -صندلی  سازندگان مبل، -دروگران  /.0 ریپزشکی و نظا -خدمات عمومی    

/.0 مدارس غیرانتفاعی -مهد کودك  2 ن امالكیمشاور 

/.0 ر آنیرونظایصوت و تصو -کییالکتر -ر کاران لوازم برقییتعم  1 فروشندگان طال و جواهر و ساعت 

/.0 ر آنیکلت و نظایل و موتورسیفروشندگان قطعات اتومب  /.0 ل یاتومبمایشگاه ن 

/.0 نر آیات و نظایلبن  -تره بار  -خشکبار  -خواربار   /.2 متر 133کارگاه صنعتی باالی  

/.0 ریی ها و نظاینانوا -قنادی ها  -رستوران ها  -ه یاع اغذانو  /.4 متر 133کارگاه صنعتی زیر  

/.2 نمایندگی سایپا و ایران خودرو  /.0 سایر  

 .عوارض تابلوی صنفی سر درب طبق فرمول زیر محاسبه می گردد محاسبه و اخذ -

P  03 % ×مساحت تابلوA=  

 .صناف معادل عوارض سالیانه محاسبه و اخذ می گرددبرای  کلیه ا اخذ حق افتتاحیه -

  (کل عوارض صنفی%5 )  :عوارض خدمات ایمنی به صورت سالیانه که برابراست با محاسبه واخذ -

 ه سیسات و ساختمانهای اداری انبارها و سردخانه ها بأت ،فضای سبز ،فضای مربوط به شوارعدرمحاسبه عوارض انبارها و سردخانه ها  :1تبصره

 .عنوان فضای انبار تلقی نمی شود

 .مهدکودك ها و مدارس غیر انتفاعی طبق محاسبات همین فصل مشمول عوارض سالیانه کسب و پیشه می باشند :2تبصره

ی  برابر عوارض سالیانه از تقاض 2برابرو درصورت تغییرصنف 5برای اصنافی که بیشترازشش ماه فعالیت داشته انددر صورت جابجایی :3تبصره

 دریافت می گردد

       درصد عوارض صنفی محاسبه و اخذ می گردد 83در روستاهای حوزه حریم  :  6تبصره 
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( K × S × P ) 12  
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 جریمه سد معبر

نموده اندبه   فع سدمعبر با هماهنگی مأمورین انتظامی وضابطین قضایی خودروها ووسایلی که ایجاد سدمعبرنظر به اینکه درمواردی جهت ر 

لذا ازمالکین اینگونه خودروها  رادرپی دارد و این امرهزینه هایی اعم ازحمل ونگهداری  گردند پارکینگ یا انبار شهرداری هدایت ومتوقف می

           .میگردد ووسایل بهای خدمات به شرح ذیل اخذ

 

 عوارض انبارها و سردخانه ها
ستفاده بر ای محاسبه عوارض ماهیانه انبارها و سردخانه ها که فعالیت دیگری ندارد با توجه به تنوع مساحت فضای انبارها و سردخانه ها و نوع ا 

 .یره از فرمول ذیل استفاده می شود آنها برای گروه های شغلی مختلف از جمله صنعتی ، کشاورزی ، بازرگانی ، تجاری و غ
P)×S×(K  A=H  + 

        633 

A  : عوارض ماهیانه 

H : قیمت پایه 

P   : قیمت منطقه ای 

S  : مساحت بنای انبار یا سردخانه 

K   : ضریب شغلی که برای شغل های مختلف  به شرح ذیل می باشد 

 0/3:سایر                           5: تجاری                     31/3: ازرگانی ب               1/3: صنعتی            0.1: کشاوری 

 .فضای مربوط به شوارع فضای سبز تالسیسات و ساختمانهای اداری انبارها و سردخانه ها به عنوان فضای انبار تلقی نمی شود: تبصره 
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 ني تهراتایید استاندار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حق پاركینگ یا انباري براي هرروز بهاي انتقال و حمل نوع خودرو یا وسیله

 (ریال)                10/                 000 (ریال)             150/    000 وتورسیكلت وگاري ونظایرآنم

 (ریال)                20/                 000 (ریال)             250/    000 وانت بار

 (ریال)                30/                 000 (ریال)             350/    000 كامیونت و مینی بار ونظایرآن

 (ریال)                50/                000 (ریال)             600/    000 كامیون

 (ریال)                  5/                 000 (ریال)                70/    000 سایر وسایل به جز خودرو
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 آئین نامه تقسیط مطالبات
قانون بخشی از مقررات مالی دولت ، مطالبات  30و دراجرای ماده  73/55/83آئین نامه مالی شهرداری اصالحیه مورخ  07به استناد ماده   

 .شهرداری به شرح ذیل تقسیط می گردد

 ردیف
به ریال ) سقف مطالبات 

) 

 (به ریال ) نسبت وصول نقدي 
به ) سبت وصول اقساطی  ن

 در اختیار (ریال 

 سایر ایثارگران سایر ایثارگران

 شهردار فردوسیه 73 01 نقدی% 03حداقل  نقدی% 51حداقل   333/333/033تا  5

 تا  335/333/033 7

 333/333/133 

 شهردار فردوسیه 76 01 نقدی% 01حداقل  نقدی% 58حداقل 

 تا  335/333/133 0

333/333/133/5 

%  73حداقل 

 نقدی

%  63حداقل 

 نقدی

 شهردار فردوسیه 78 01

%  03حداقل  باالتر  335/333/133/5 6

 نقدی

%  61حداقل 

 نقدی

 شهردار فردوسیه 01 01

ه این مصوبه  شامل مطالبات ناشی از عوارض سالیانه همچنین عوارض اتش نشانی و آموزش و پرورش و هر گونه عوارض و  وجوهی ک:  5تبصره 

 .شهرداری بعنوان عامل وصول و ایصال عمل می نماید نخواهد شد 

قسسط و کاهش پیش   01در مواقع خاص و استثناء بنا به تشخیص و دستور شهردار در جدول فوق افزایش تعداد اقساط به حداکثر :  7تبصره 

 .درصد جدول امکانپذ یر خواهد بود  53پرداخت نقدی به میزان 

آزادگان ، جانبازان با هر درصد جانبازی  ، اعضای درجه یك ، خانواده معزز شهداء  و ایثارگان  جنگ تحمیلی با = ایثارگران   منظور از: 0تبصره 

 .ماه می باشد  1سابقه حداقل 

 .و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی مشمول تبصره فوق می گردند ( ره ) خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
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 نتایید استانداري تهرا
 

 


