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 مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض
  1346ها مصوب   آيين نامه مالي شهرداری -

وابسته به آن هايي که به وسيله شهرداری و مؤسسات تابعه و   هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کليه انواع عوارض و بهای خدمات و ساير درآمد -32ماده 

گيرد در  ها صورت مي  گردد يا هر تغييری که در نوع و ميزان نرخ آن شود، درج و هر عنوان تعرفه عوارض يا بهای خدمات جديدی که وضع و تصويب مي وصول يا تحصيل مي

 . شود تعرفه مذکور منعكس مي

  1375های بعدی مصوب   داران با اصالحيههای اسالمي کشور و انتخاب شهر ، وظايف و انتخابات شورا قانون تشكيالت -

 : در وظايف شورای اسالمي شهر -82ماده 

 .شود م ميتصويب لوايح برقراری يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوی وزارت کشور اعال – 16 تبصره

های خدماتي   هالي به منظور تأمين بخشي از هزينه های ا تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمد اسالمي شهر ميشورای ( 27/8/1386اصالحي ) - 85ماده 

  .و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد

تواند در هر مقطعي که وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آيين نامه  کشور مي وزير .، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است عوارض –بند 

 . مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد
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  1387قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  -

ها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا  برای وضع هر يك از عوارض محلي جديد، که تكليف آن های اسالمي شهر و بخش  شورا - 1بند -52ماده 

 .ی اجراءدر سال بعـد، تصويب و اعالم عمومي نمايندپانزدهم بهمن ماه هر سال برا

 1311قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب  -

 پرداخت از خود سكونت شهر محل در تجاری مربع متر  بيست و مترمربع بيست و يكصد تا مفيد زيربنای با مسكوني واحد يك احداث برای قانون اين مشموالن -6ماده 

 نيز مسكوني یها  مجتمع احداث در ماده اين مفاد .باشند معاف مي بنياد معرفي با بار يك برای ونوسازی   شهرداری عوارض ساختماني، یها  پروانه صدور عوارض یها  هزينه

 .بود نخواهد ايثارگران شامل تراکم بر مازاد و اعمال
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 فصل اول
 كلیات و تعاريف

 .ها توسط وزارت کشور تهيه و تنظيم گرديده است  نامه مالي شهرداری آيين   32عبارتست از دستورالعملي که به استناد ماده  :عوارضتعرفه 

 P  : منظور از(P ) اسالمي شهر سرپلذهاب مي باشدنرخ مصوب از طرف شورای يا قيمت منطقه ای، ارزش معامالتي زمين و ساختمان بر مبنای . 

K  :گردد تعيين مياسالمي شهر  با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شورایهای مختلف   در تعرفهي است که ضريب. 

 . باشد  ميهای الزم   ، آشپزخانه و سرويس شود و شامل اتاق عبارت است از ساختماني که برای سكونت افراد و يا خانواده ساخته مي:  يك واحد مسكوني

 های شهر  شورای عالي شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم کاربری 12/3/1381مصوبه مورخ تعاريف و اصطالحات بكار رفته در اين دستورالعمل براساس 

 .باشد مي

 :  توجه     

 :بايستي رعايت شود1311های عوارضي سال   موارد ذيل در کليه تعرفه

ملكي در ميدان كي دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترين قيمت منطقه ای بر ملك مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنين در صورتي که چنانچه مل  .1

 .د شدگردد محاسبه خواه يا فلكه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترين قيمت منطقه ای جبهه خياباني که از ميدان يا فلكه منشعب مي

پس از وصول جرائم ساختماني به نرخ زمان هيأت عمومي ديوان عدالت اداری  3/2/85مورخ  48و همچنين دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587با توجه به دادنامه شماره  .2

 .وقوع تخلف، عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد

 .قانون شهرداری است 77، کميسيون موضوع ماده  و بهای خدمات عوارض مرجع رفع هر گونه اختالف بين مؤدی و شهرداری در مورد .3

 .در داخل محدوده و حريم شهر قابل وصول استموضوع اين تعرفه عوارض  .4
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هايي که در قوانين بودجه سنواتي  و يا معافيت( 17/2/87پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب )های مصوب  معافيت قوانين و مقررات مربوط به .5

  .شد در هر حال تخلفات ساختماني مشمول استفاده از هيچ گونه تخفيف و معافيتي نخواهند بود توسعه اعمال خواهد برنامه ششم  گردد با رعايت بيني مي پيش

ريزی منظم براساس اصل چهل و چهارم قانون اساسي نظام اقتصادی جمهوری اسالمي ايران مالكيت بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني، خصوصي  با برنامه - مالکین/ مالک 

 .اشخاص حقوقي مي باشد  -2اشخاص حقيقي  -1: براين مالكين اراضي و امالک شامل بنا. و صحيح استوار است

و شخص حقيقي ( مدني .ق 161 -158ماده )به معني شخص طبيعي است و شخص طبيعي افراد انساني را گويند که موضوع حق تكليف مي باشند  شخص حقیقی، -۱

 در مقابل شخص حقوقي استعمال مي شود .هم مي نامند 

هر گاه شخص حقوقي موضوع حقوق عمومي هم باشد انرا شخص حقوقي در حقوق عمومي نامند مانند دولت و شهرداری  ،( مدنی)شخص حقوقی در حقوق عمومی  -۲

 .نه موسسات بازرگاني که طبق اصول بازرگاني اداره ميشوند) و وزارتخانه ها و موسسات انتفاعي دولت 

مانند شهرداری ها و دهياری ها ونيز  -مانند وزارتخانه ها شرکت هاوموسسات دولتي يا وابسته به دولت ونهادهای عمومي غير دولتي -لتي بنابراين اشخاص حقوقي اعم از دو

 .شرکت ها وموسسات خصوصي و تعاوني ها را شامل مي گردد
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 :انواع مالکیت

 .و وقف نيز نباشد  ملكي که مالك يا مالكين آن اشخاص حقيقي ويا حقوقي بخش های   خصوصي هستند به عبارتي کليه امالکي که مالك انها دولت و شهرداری نبوده مالکیت شخصی، -

از اينكه مورد استفاده خود موسسات دولتي باشد و يا در اجاره ديگری و يا متروکه ملكي که مالكيت آن متعلق به يكي از موسسات دولتي بوده ، اعم  مالکیت دولتی، -

 .باشد، دولتي محسوب ميگردد

 .امالکي که به نام شهرداری به ثبت رسيده و يا طبق قوانين جاری به مالكيت قهری شهرداری درآمده باشد مالکیت شهرداری، -

 . موقوفه خاص يا شخصي -2موقوفه عام  -1: اين امالک بردو نوع است :امالک موقوفه

 اعم از اينكه اوقاف با مباشره از آن بهره برداری نمايد و يا به اجاره واگذار کرده باشد. امالکي که مباشرت آنها مستقيماً به عهده سازمان اوقاف گذارده شده و بكلي در اختيار اوقاف باشد موقوفه عام، -۱

که موقوفه بوده ولي اداره کردن و توليت ان به عهده متولي خصوصي گذارده شده است، اين گونه امالک بدون اينكه محل خرج امالکي  موقوفه خاص یا شخصی، -۲

 .درآمد آنها مورد توجه قرار گيرد موقوفه خاص محسوب مي شود

 .امالکي که موقوفه بوده و به اشخاص حقيقي يا حقوقي به اجاره واگذار شده باشد موقوفه عرصه،

 : امالک مشاع بردو نوع است. مالكيت چند نفر را بر يك ملك مالكيت مشاعي نامند لکیت مشاع،ما

 .مشاع قهری، به واسطه ارث قهرا به وراث منتقل مي شود -1
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 .ردد نوع مالكيت مشاع غير قهری استمشاع غير قهری، در صورتي که ملكي توسط چند نفر خريداری و يا مقداری از مالكيت يك ملك به وسيله مالك به يك يا چند نفر ديگر منتقل گ -2

 يك قطعه زمين و يا قسمت هايي از سطح زير بنا است که به صورت مشترک به وسيله دو يا چند واحد استفاده مي شود  سطوحي از مشاعات،

مالكيت . تممكن است يك ملك متعلق به دو يا چند نفر باشد که سهم هر مالك با توجه به اسناد مالكيت مشخص، مقدار مالكيت در اين اسناد ذکر شده اس مشارکت،

 .شود و بر دو نوع استيا چند نفر اصطالحاً مشارکت ناميده مي مشترک دو

ممكن است تقسيمات مالكيت ملك  براساس سهام باشد که در اين صورت مالكيت يك ملك بسته به مورد به دو يا چند سهم تقسيم شود  :مشارکت بر اساس سهام  -۱

 .خواهد بود ولي به هر صورت در تقسيمات سهامي هر يك سهم مساوی سهم ديگر 

 .در اين نوع مشارکت ميزان مالكيت براساس دانگ مشخص مي گردد :مشارکت بر اساس دانگ -۲

 .احت آن را ششدانگ مي نامنددانگ، يك ششم کل مساحت زمين يا ساختمان ، در صورتي که تحت يك پالک مستقل از پالک اصلي به ثبت رسيده باشد اصطالحا فارغ از مقدار مس

 .ر از موسسه در اين قانون هر نوع شخصيت حقوقي است که به ثبت رسيده يا تشكيل شده باشدمنظو مؤسسه،

هايي که های دولتي ، موسسات و نهادهای عمومي غيردولتي، و کليه دستگاهها ، موسسات ، شرکت، منظور از دستگاه اجرايي در اين قانون کليه وزارتخانهدستگاه اجرایی

های دولتي دستگاه ها و بيمهتلزم ذکر و يا تصريح نام است؛ از قبيل شرکتهای نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازی ايران، بانك مرکزی، بانكمشمول قانون بر آنها مس

  .شونداجرايي ناميده مي
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ه شده و به عنوان ، واحد سازماني مشخصي است مشخصي است که با اجازه قانون به صورت شرکت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادرشرکت دولتی

های دولتي ايجاد شود، مادام که بيش از پنجاه گذاری شرکتهر شرکت تجاری که از طريق سرمايه. درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد 52شرکت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 

 .درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتي است، شرکت دولتي تلقي مي شود

 .ده براساس مواد اين فصل به عمليات بانكي اشتغال ورزدای است که به صورت شرکت سهامي مطابق قانون بازرگاني تشكيل شموسسه بانک،

های فرهنگي عبارت از هر گونه تشكيالت است که توسط افراد حقيقي و يا حقوقي واجد الشرايط برای فعاليت در يك قلمرو مراکز، موسسات ، انجمن ها و کانون :تعریف مراکز فرهنگی

 .فرهنگي و هنری و سينمايي تأسيس و داير گردد

آن الزم االجرا مي  عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذکور در طرح های شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی درمحدود شهر، 

 .باشد

 .ضرورت دارد و از مرز تقسيمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايدعبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن  حریم شهر،

 .عبارت است از تقسيم يك ملك به قطعات مساوی و غيرمساوی اعم از اينكه مالك ملك يك نفر باشد يا چند نفر مشاعا آن را مالك باشندتفکیک از نظر حقوقی، 

 .لف مثل تفكيك يك ساختمان به چند آپارتمان و يا تفكيك يك زمين به چند قطعه مجزاتقسيم يك ملك به قطعات مخت تفکیک در اصطالح ثبتی،

عرصه نبايد ماخذ آپارتمان های يك ساختمان را اداره ثبت مي تواند تفكيك کند اما عرصه بنای شامل بر آپارتمان های به حالت اشاعه باقي مي ماند و قيمت  تفکیک آپارتمان،

 .داحتساب هزينه تفكيك باش
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 .باشد يا نه( ساخت و ساز)شغول به مستحدثات عبارت است از قطعه از خاک خواه مالك داشته باشد خواه نه ، موات باشد يا باير ، م زمین،

 .که بهره مندی از آن برای سكونت و زندگي و حفاظت آن برای نسل های آينده اهميت حياتي دارد( نظير آب و هوا)منبع طبيعي  كزمين به عنوان ي -1

 .کسب منفعت و درآمد شخصي قابل تملك و خريد و فروش است زمين به عنوان نوعي دارايي که در چارچوب مالكيت حقوقي، کاال قلمداد مي شود و برای -2

 .عبارت است از زميني با حدود مشخص که دارای سند مالكيت باشد و حداقل به يك معبر راه داشته باشد قطعه زمین،

 .مات و تسهيالت مورد نياز برای توسعه نخواهد داشتزمين های توسعه نيافته عموماً خد. ای که از زمين توسعه يافته متمايز مي شودزمين توسعه نيافته زمین خام،

 .به معنای جدا کردن سهم مشاعي مي باشد، شرايط افراز وجود حداقل دو مالك برای يك ملك مي باشد زمین مفروز ،

 .کاء به نسبت سهم آنان قطعهدر اصطالح قضائي و ثبتي عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شريك يا شرکاء و يا تقسيم مال غير منقول بين شرافراز، 

 .تقسيم زمين به قطعات اندازه های معمول و متعارف را گويندقطعه بندی ، 

 .واحد اوليه زميني که در نتيجه تقسيم قطعه هايي از آن به وجود مي آيد. واحد اوليه زمين که از آن قطعات تقسيم بندی شده از زمين به دست مي آيدقطعه زمین مادر ، 

را به دقت تعريف مي کنند اينگونه خطوط بنيادی، تعيين حياط ( جلو ، عقب، طرفين)مرز و محدوده ای است براساس تفكيك و منطقه بندی که انواع مختلف خطوط زمين  ،خط زمین 

 .و عقب نشيني ها را نيز فراهم مي آورند

 .زمين آن تفكيك شده مورد استفاده قرار مي دهند شماره ای که برای متمايز يك زمين در بلوک ويژه ای که شماره زمین یا قطعه،

 .واحد زميني که از طريق تفكيك به وجود مي آيد قطعه يا قواره خوانده مي شود قطعه یا قواره،

 .به زمين هايي اطالق مي گردد که در محدوده يا حريم شهرها قرار گرفته باشند اراضی شهری،
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 :اراضی متروکه

 .سابقه مالكيت خصوصي مسلمي داشته باشد -الف

آن قهرا يا به اختيار چشم پوشيده باشد مانند زميني که مالكان آن بر اثر زلزله بكلي از بين رفته باشند و  الكيتمالك سابق از م -ج. فعال مشغول به کشت و زرع و آبادای نباشد -ب

 .يارت و احيا در حكم اراضي موات بوده استخاين اراضي هم از حيث تملك ب. ويران افتاده باشد

 .باشند، و در حال حاضر در حيطه بهره برداری مالك قرار دارد در مقابل باير، موات و متروکه به زمين هايي گفته مي شود که آنها را آباد و احيا کرده اراضی دایر شهری،

در اين اراضي ممكن است چند درخت هم باشد ... عبارت است از زمين محصور و يا غيرمحصوری که از آنها برای زراعت استفاده مي شود مانند سبزی کاری، جاليز و اراضی مزروعی،

 .اب باغ نرسيده استولي به حد نص

يير اساسي مجوزی است مكتوب که از طرف شهرداری و ساير مراجع ذيصالح صادر مي گردد و به موجب آن مالك حق احداث ساختمان ، تجديد بنا، تعمير و تغ شناسنامه ساختمان ،

 .واهي پايان ساختمان را شامل مي گرددشورای عالي اداری پروانه، گ 13/8/71بر طبق مصوبه جلسه مورخ . در ساختمان را کسب مي کند

اقرار و حفظ مندرجات  مقصود از ثبت اسناد موافق ترتيباتي که در قانون مقرر است رسمي کردن اسناد ثبت شده است يعني قطعي کردن تاريخ سند و ضبط، خط و مهر و ثبت اسناد،

 .سند از تغيير و تبديل

به معني خاص عقود . به طور اعم هر عملي که محتاج به قصد قربت نباشد( اصطالح فقه)داد و ستد کردن، خريد و فروخت ( از عربي، مص، اِ[ )مُ مِ لِ/ مُ مَ لَ ]معامله، : معامله قطعی

 .و ايقاعات به معني اخص عقو مالي معوض است( مالي و غيرمالي)
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 های مسكوني، صنعتي، بازرگاني، کشاورزی، اداری و تأسيسات و تجهيزات وطرح جامع، طرح بلند مدتي است که در آن نحوه استفاده از اراضي، منطقه بندی مربوط به حوزه: نقشه جامعه شهر

عي، تهيه های مربوط به آنها تعيين شده و ضوابط و مقررات مربوط به کليه موارد و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بناء و نماهای تاريخي و مناظر طبيتسهيالت عمومي مناطق نوسازی، بهسازی و الويت

 .گردد بر حسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بودو تنظيم مي

 (1351اسفند  22مصوب )عالي شهرسازی و معماری ايران  قانون تاسيس شورای 6ماده 

ي يا هادی تأييد کرده باشد، اقدام به تفكيك در شهرهايي که دارای نقشه جامع مي باشند، ثبت کل مكلف است در مورد هر تفكيك، طبق نقشه ای که شهرداری براساس ضوابط طرح جامع، تفصيل"

 .د طبق نقشه تفكيكي شهرداری اقدام نمايندها مكلفننمايد و در مورد افراز، دادگاه

 ".اً اقدام خواهند نمودهرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز، رأس

 .ور مستقيم و غيرمستقيم حاصل از فعاليت انساني بوده و از نظر توليده کننده زائد تلقي مي شودگفته مي شود که به ط( غير از فاضالب)به مواد جامد، مايع و گاز  پسماند،

 ساير. ها، مراکز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه های تشخيص طبي و ساير مراکز مشابه گفته مي شودبه کليه پسماندهای عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ،(بیمارستانی)پسماند پزشکی 

پسماند صنعتي، به کليه پسماندهای ناشي از فعاليت های صنعتي و معدني و پسماندهای پااليشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و . پسماندهای خطرناک بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است

 .نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن های صنعتي

شود، از قبيل زباله های خانگي و نخاله های به کليه پسماندهايي گفته مي شود که به صورت معمول از فعاليت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي ادی،پسماند ع

 .ساختماني

 . محصوالت کشاورزی فاسد يا غيرقابل مصرف( دام، طيور و آبزيان)د از قبيل فضوالت، الشه حيوانات به پسماندهای ناشي از فعاليت های توليدی در بخش کشاورزی گفته مي شو پسماند کشاورزی،
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ال، خورندگي و مشابه به کليه پسماندهايي گفته مي شود که به دليل باال بودن حداقل يكي از خواص خطرناک از قبيل سميت، بيماری زائي، قابليت انفجار يا اشتع پسماندهای ویژه،

پزشكي و نيز بخشي لز پسماندهای عادی، صنعتي، کشاورزی که نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهای ويژه  آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از از پسماندهای

 .محسوب مي شوند

 عبارتست از مجموع کليه بناهای موجود در ساختمان  :سطح ناخالص کل بنا

 .عبارت است از نسبت سطح زير بنای ساختمان به کل مساحت زمين :تراکم ساختمانی

 .تعداد جمعيت يك منطقه تقسيم بر مساحت کل زمين در آن منطقه :کم ناخالص مسکونیترا

 .تعداد جمعيت يك منطقه تقسيم بر مساحت اراضي مسكوني در آن منطقه :تراکم خالص مسکونی

 عبارتست از کليه ساختمان هايي که برای سكونت افراد و يا خانوارها ساخته شده و شامل  :واحد مسکونی

 .شود بديهي است اين واحدها دارای اطاق، آشپزخانه و سرويس های الزم مي باشندکم، متوسط، زياد و بسيار زياد ميتراکم 

ي تحت قانون شهرداری به منظور کسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا آنها واحدهای صنف 55ماده  24عبارتست از کليه ساختمان هايي که برابر تبصره ذيل بند  :واحد تجاری

 .پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهای تابع قانون تجارت و يا قوانين خاص فعاليت داشته باشند

 .ساختمان بانك ها و موسسات مالي و اعتباری به صورت تجاری مي باشند: تبصره

ای و تعميرگاه وسايل نقليه و برداری از واحدهای کارگاهي، کارخانههرهشود که برای احداث و بی شهر مياراضي کابری صنعتي شامل آن قسمت از اراضي محدوده :واحدهای صنعتی

 . ی طرح مشخص شده استساير عملكردهای مجاز قابل احداث در اين اراضي در نظر گرفته شده و موقعيت استقرار آنها در نقشه
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ليت انتظامي نيروهای به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار مؤسسات دولتي، شرکتهای دولتي و مؤسسات و نهادهای غيردولتي و مراکز فعا :واحدهای اداری، نظامی و انتظامی

 .شودانتظامي گفته مي

-شوند و مشمول پرداخت ماليات هستند از نظر پرداخت عوارض پذيره، تجاری محسوب ميمؤسسات و شرکتهای دولتي و عمومي وابسته به آنها که با اصول بازرگاني اداره مي: تبصره

 . شوند

ب اسالمي مشروط به اينكه با اصول بازرگاني اداره شده و مشمول پرداخت ماليات باشند از نظر پرداخت عوارض، تجاری موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهای انقال: تبصره

 .بديهي است در صورت داشتن يكي از شروط فوق عوارض به صورت اداری محاسبه خواهد شد. محسوب مي گردند

-های هادی، جامع و تفضيلي که در آن چند خانوار زندگي ميو پيلوت يا زيرزمين بوده و در چهارچوب ضابطه طرح گردد که بيش از دوطبقهبه ساختماني اطالق مي :مجتمع مسکونی

 .کنند و دارای ورودی و فضاهای عمومي مشترک بين ساکنين مي باشد

 .گيرديا قسمتي از کف طبقه اول ساختمان قرار مي در زير تمام( بدون تيغه ميان ستونها)تمام يا قسمتي از طبقه همكف ساختمان است که بصورت آزاد : پیلوت

باشد که در قسمت اعياني متر مي42/2شود و ارتفاع مفيد آن های اصلي عنصر ديگری در آن ساخته نشده باشد که در آن اتومبيل پارک ميای از بناست که جزء ستونطبقه :پارکینگ

 .شوددر همكف يا زيرزمين احداث مي

 .شودبارت از هرگونه تعمير مربوط به ايستايي بنا است که از نظر ايمني ضروری ملك در همكف يا زيرزمين احداث ميع :تعمیرات اساسی

ض در تعيين قيمت منطقه ای، مالک عر. تعيين و ابالغ مي گرددمصوبه شورای اسالمي شهر سرپل ذهاب  که مالک عمل  تصويبيعبارت است از آخرين ارزش معامالتي  :قیمت بندی

 .معبر تعريف شده در طرح تفصيلي و آيين نامه گذربندی مي باشد
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 .به عنوان نيم طبقه تجاری تلقي مي گردد بالكن های داخلي واحدهای تجاری اعم از اينكه دسترسي آن از داخل واحد تجاری در نظر گرفته و يا از دسترسي مستقل استفاده استفاده شود :نیم طبقه تجاری

 .در يك قطعه مالكيت که دارای ورودی يا ورودی ها و فضاهای عمومي مشترک باشد واحد تجاری و بيشتر 12عبارتست از مجموعه واحدهای تجاری با  :مجتمع تجاری

 .شودی سقف ديگری به دو قسمت قابل استفاده تقسيم نمود فضای بوجود آمده بالكن ناميده ميهرگاه ارتفاع سقفي به ميزان باشد که بتوان آن را به وسيله :بالکن

 .گويندای پيوسته از انتهای ملك را پيش آمدگي ساختمان ميحداکثر جلو آمدگي يك زيربن :آمدگیپیش

همچنين فاقد بالكن . نمي پردازد و از تعريف واحد تجاری خارج مي باشند( توليد، توزيع و عرضه)محيطي است که در آن صرفاً خدمات اداری و دفتری ارائه مي شود و به فعاليت های تجاری  :دفترکار

 ....ي داخلي دارای اتاق و سرويس های الزم باشد مانند دفتروکالت، دفاتر مهندسي وداخلي بوده و از نظر طراح

 :استفاده مي شود که خود بر دو قسمت است.... ساختمان هايي که از آنها جهت اموزش دادن به دانش آموزان، دانشجويان، کارمندان و :واحدهای آموزشی و آموزش عالی

 .کنند و زير نظر مستقيم دولت بدون دريافت هيچگونه وجهي به دانش آموزان، دانشجويان و کارمندان آموزش الزم را ارائه مي دهنداز بودجه دولت استفاده مي واحدهايي که: واحدهای دولتي( الف

 .با دريافت شهريه آموزش مي دهندشامل مدارس غيرانتفاعي، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي و آموزشگاه های غير دولتي مي باشد که : واحدهای غيرانتفاعي( ب

برداری، ثبت اسناد، ازدواج وکالت، مهندسي و نقشه)، آموزشگاههای خصوصي، دفاتر  12+های زنانه و مطب پزشكان، پليسآرايشگاه( پست، امور مشترکين، تلفن همراه، فروش روزنامه و مجله)دفاتر : واحدهای خدماتی

 های ورزشي کوچك، مراکز مشاوره درماني و های طبي و تخصصي، مراکز راديولوژی، سالن، آزمايشگاه(خدمات های پيمانكاری و مشاورو طالق، شرکت

 ...انتفاعي و  ديجيتالي های، مرکز معاينه فني خودرو، رسانهخانوادگي، ارائه خدمات اينترنت، دفاتر حسابرسي، مراکز ام آر آی و مشابه، آمبوالنس خصوصي، درمان اعتياد، فيزيوتراپي، مراکز کاريابي

شود که برای احداث ساختمانهای مذهبي شامل مسجد، حسينيه، اماکن متبرکه، مصلي و ساير ی شهر مياراضي کابری مذهبي شامل آن قسمت از اراضي محدوده :مراکز مذهبی

 .عملكردها مجاز در نظر گرفته شده است
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 .باشندنميمورد فوق  تاالرها و اماکني که برای انجام مراسم ترحيم و عزاداری تأسيس و به صورت کرايه در اختيار مردم قرار مي گيرند شامل: تبصره

 .شوداراضي کاربری درماني به اراضي اختصاص يافته به خدمات پزشكي، درماني و سالمت انسان و دام و مددکاری اجتماعي گفته مي: مراکز درمانی

 ....شامل بيمارستان ها، درمانگاه ها، کلينيك ها و: واحدهای درماني دولتي( الف

 . شوندهايي که به صورت آزاد و يا با سرمايه بخش خصوصي تأسيس و اداره ميواحد: واحدهای درماني خصوصي( ب

سالن سينما تئاتر احداث و مورد بهره برداری قرار ...( فرهنگي، هنری و)ساختمان هايي که در کاربری مربوط از قبيل موزه های، کتابخانه، سالن اجتماعات، نمايشگاه ها : مراکز فرهنگی

 .گيرد

 برداری از اماکن ورزشي و ساير عملكردهای مجاز در اراضي اين کاربری شود که برای احداث و بهرهی شهر مياراضي کاربری ورزشي شامل آن قسمت از اراضي محدوده :مراکز ورزشی

 .در نظر گرفته شده است
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 نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختماني: 2ماده 

وزير محترم کشور عنوان استانداران  17/2/1361-34/3/1/3122مستند به دستورالعمل شماره ( مسكوني)نحوه محاسبه عوارض ساختماني جهت صدور پروانه احداث بنا و تجديد ( الف

 ( ريال مي باشد 52222هزينه يك جلد شناسنامه مبلغ )چگونگي محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهای مسكوني ( الف -1سراسر کشور در خصوص 

ض، توسعه و اصالح معابر و ميادين در پشت قطعه اول مشرف به گذر احداثي از مزايای اجرای آن تعداد از امالکي که در اثر الحاق و اجرای طرحهای احداث، تعري :تعریف ارزش افزوده

-شود مشمول اخذ عوارض ارزش افزوده ميمند ميبهره... طرح به دليل ايجاد دسترسي نزديك و سريع به معابر اصلي برای امالک فوق، فراهم شدن زمينه ارائه خدمات بهتر و جديد و 

 .باشد

برداری از انواع ساختمانها و فضاهای مربوط به تأسيسات و باشد که برای احداث و بهرهی شهر ميشامل آن قسمت از اراضي محدوده: کاربری تأسیسات و تجهیزات شهریتعریف 

 .ها مشخص شده استای، پاره شهری و فرايار شهری در نقشههای پهنهتجهيزات شهری رده

 :برداری از ساختمانها و تأسيسات با عملكردهای زير مجاز استسيسات و تجهيزات شهری برای احداث و بهرهاستفاده از اراضي کاربری تأ -

های آب و فاضالب های برق، اماکن جمع آوری موقت زباله، مخازن و ايستگاههای پمپمراکز فني و خدماتي، مخابراتي، پست: احداث واحدهای تأسيسات و تجهيزات شهری شامل -

بار و خشكبار، مراکز ذخيره نشاني، ميادين ميوه و تره، آتشCNGچاههای آب عمومي، تصفيه خانه آب شهر، مراکز امداد آب و فاضالب و برق و گاز شهری، پمپ بنزين، ايستگاه شهری، 

 .های بهداشتي عمومي، مرکز دفع بهداشت زبالهو توزيع سوخت و گورستان و کشتارگاهها، سرويس

ا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از ياند در موقع دريافت تقاضای تفكيك ادارات، ثبت اسناد و امالک بر حسب مورد دادگاهها مؤظف: هايه قانون شهرداریاصالح 121ماده 

 .ای که مالك برای تفكيك زميننقشه. باشد ای که انجام دهند که قبالً به تأييد شهرداری مربوطه رسيدهرا براساس نقشه طافرا يا سوی مالكين، عملكرد تفكيك
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نمايد، بايد پس از کسر سطوح معابر و قدر السهم شهرداری مربوط به خدمات عمومي از کل زمين، از يخود تهيه نموده در جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداری م

 ماه تأييد و کتباً به مالك ابالغ شود،  3طرف شهرداری حداکثر 

دادگاه با رعايت نصابهای مقرر در . گاه تسليم نمايدتواند خود تقاضای تفكيك با افراز را به دادو عدم تعيين تكليف از سوی شهرداری مالك مي رقربعد از انقضاء مهلت م

 .نمايدتصميم مي اتخاذبه موضوع رسيدگي و ( 5ماده )های عمومي با اخذ نظر به کميسيون خصوص معابر، شوارع و سرانه

يلي در چارچوب صادگاه با مالحظه طرح جامع و تفحداکثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذکور پاسخ دهد، در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق د(5ماده )کميسيون 

 . نمايدساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأی مقتضي صادر مي

 .باشد  ميسرپلذهاب  نرخ مصوب شورای اسالمي شهربر اساس 1311سال عوارض ارزش معامالتي ومنطقه ايي مورد استفاده در کليه ضرايب و فرمولهای تعرفهp :توضيح

د وصول نماي %72و % 62 با به ترتيب عوارضات را دهه مبارک فجر عيد سعيد فطر و های بمناسبت 1311در سال  اجازه داده ميشود با صالحديد شهردارهرداری شبه 

 1314ر و ارتقاء نظام مالي کشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت پذي 51وزارت کشور و با توجه به ماده  22/12/17مورخ  242243مشروط و با رعايت مفاد نامه شماره 

 .کشورکل 
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 ساخت و ساز فصل دوم
تك واحدی صورت بهاز نوع مسكوني ( احداث اعياني) بنا زيرعوارض  (:2-1)دول 4  

 مساحت زيربناء رديف
ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضیحات

یش از يك واحد ب ، اعیاني است كه در سطح و يا هر طبقه ، منظور از واحد مسكوني تك واحدي : (0) تبصره 25p% مربع متر  61ي بنا زيرتا   0

گردد و در  مياحداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب ن

ي مسكوني مالك ها از نوع مجتمع( احداث اعیاني مسكوني) بنا زيرگونه موارد نحوه محاسبه عوارض  اين

 .عمل خواهد بود

با رعايت ( خارج از اعیاني)جكوزي  ، سونا ، اث استخراحد براي در صورت درخواست متقاضیان  : (2)تبصره 

چنانچه قسمتي از اعیاني . باشد ميوصول قابل P.1/5 مربع متر ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر 

 .گیرد ميبراي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار ن

 .گردد ميتفصیلي شامل محاسبه عوارض ن با رعايت ضوابط طرح  مساحت پاركینگ : (3)تبصره 

باشد در مي( 2-0)شوند مشمول عوارض جدول واحدهايي كه در دو طبقه و پیلوت احداث مي(: 4)تبصره 

 .گرددمي( 2-2)غیر اينصورت مشمول عوارض جدول 

مین براي ز%  p*s  50معادل  رود از حريم به محدوده شهر عوارض ارزش افزودهدر صورت و(: 5)تبصره 

 .اخذ میشود p*s   عوارض واحدهاي مسكوني و ساير كاربريهابراي و 

 40p% مربع متر  011بناي  تا زير  2

 50p% مربع متر  051بناي  تا زير  3

 65p% مربع متر  211بناي  تا زير  4

 80p% مربع متر  311بناي  تا زير  5

 100p% مربع متر  411بناي  تا زير  6

 120p% مربع ترم  511بناي  تا زير  7

 150p% مربع متر  611بناي  تا زير  8

 مربع به باال متر  611بناي  از زير  9

%175p 
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ی مسکونیها و آپارتمان ها روانه ساختمانی مجتمعپصدور ( احداث اعياني) بنا زيرعوارض  -( 2-2)شماره  جدول  

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

 مربع متر  211بناي  تا زير 0
011/%30.P . ميانگين سطح

 واحد

 M=5/0حداقل 

 
 سطح ناخاص كل بنا

_____________    =M 

 تعداد واحدهاي مسكوني
 

 

 يبه ساختمانهاي مسكوني   ها و آپارتمان  منظور از مجتمع:  (0)بند 

بوده و در  نیرزميز اي لوتیاز دوطبقه و پ شیگردد كه ب ياطالق م

كه در آن چند  ، جامع و تفضیلييهاد هايچهارچوب ضابطه طرح

 نیمشترك ب يعموم يو فضاها يورود يكنند و دارا يم يخانوار زندگ

 .باشد يم نیساكن

، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته  مساحت پاركینگ:  (2)بند 

 /.گردد با رعايت ضوابط طرح تفصیلي شامل محاسبه عوارض نمي

،  ، سونا براي احداث استخر در صورت درخواست متقاضیان :  (3)بند 

با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ( ارج از اعیانيخ)جكوزي 

چنانچه قسمتي از . باشد قابل وصول مي p.20%مربع  متر ازاي هر 

اعیاني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه 

 .گیرد قرار نمي

 مربع متر  411بناي  تا زير 2
011/ %45.P . ميانگين سطح

 واحد

 مربع متر  611بناي  تا زير 3
011 %60.P . ميانگين سطح

 واحد

4 
 0511تا مربع  متر  611از 

 مربع متر 

011/ %80.P . ميانگين سطح

 واحد

 مربع متر  3111تا  0511از  5
011 %110.P/ . ميانگين سطح

 واحد

 مربع متر  3111بیش از  6
011/ %120.P . ميانگين سطح

 واحد

 .در نظر گرفته شود 5/0و حداقل بايد  باشدنمي 5/0چ صورتي كمتر از در هی Mضريب : تبصره
        

M =هااز سطح ناخالص كل بنا تقسیم بر مجموع تعداد واحدهاي مسكوني بلوك تعبارتس. 
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(تک واحدی)عوارض پذيره ساختمانهای تجاری، اداری، صنعتی، مراکز فرهنگی، ورزشی، آموزشی، درمانی و غيره ( 2-3)جدول 6  

فرهنگی، ورزشی،  صنعتی و ساير خدماتی اداری تجاری طبقات رديف

آموزشی، درمانی 

(خصوصی)  

فرهنگی، 

 ورزشی،

آموزشی، 

(دولتی)درمانی   

ابقا شده )مازاد برتراکم

  تجاري (توسط ماده صد
 مالحظات

ای عبارت است از قیمت منطقه  p 9.p 8.p 10.p 7.p 6.p 10.p P.5 همکف 1

 99سال  مصوب ارزش معامالتی 

می  سرپل ذهاب شورای اسالمی شهر

و در محاسبه عوارض پذیره باشد 

باشد، چنانچه زمینی دارای چند بر 

ی باالترین بر ملک اقیمت منطقه

 .مشرف به معبر محاسبه خواهد شد

های تجاری که به  واحد:  (1)تبصره 

صورت مجتمع و پاساژ احداث 

، فضای باز مشاعی که در  شوند می

ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات 

نماید و  را از هر طبقه قابل رؤیت می

همچنین سرویس بهداشتی و نمازخانه 

  . مشمول عوارض پذیره نخواهد بود

 

 p 7.p 6.p 7.p 6.p 5.p 8.p.4 زيرزمين 2

 p 6.p 5.p 6.p 5.p 4.p 7.p.3 اول 3

 p 5.p 4p 5.p 4.p 3.p 6.p.2/5 دوم 4

 p 3.p 3.p 4.p 3.p 2.p 5.p.2 سوم به باال 5

 p 1/5.p 2.p 3.p 2.p 2.p 4.p.1.5 انباری 6

 p 1.p 2.p 3.p 2.p 1.P 3.p .1.5 نيم طبقه 7

مربع از چند واحد تجاري متر عوارض پذيره يك  -( 2-4)جدول شماره       

 رديف

 خدماتی اداری تجاری طبقات

مازاد 

ابقا )برتراکم

شده توسط ماده 

 تجاري( صد

ابقا شده )مازاد برتراکم

( توسط ماده صد

و -اداري -خدماتي

... ساير  

 

  P (n+10)S 9.P (n+10) 8.P (n+10) 6.P (n+10) 10.P (n+10).3 همکف 1

  P (n+10)S 8.P (n+10) 6.P (n+10) 5.P (n+10) 9P (n+11).2 زیرزمین 2

  P (n+10)S 6.P (n+10) 5.P (n+10) 5.P (n+10) 8.P (n+11).2 اول 3

  P (n+10)S 5.P (n+10) 4.P (n+10) 4.P (n+10) 7.P (n+11).1 دوم 4

  P (n+10)S 3.P (n+10) 3.P (n+10) 4.P (n+10) 6.P (n+11).2 سوم به باال 5

  P (n+10)S 1 2.P (n+10)  2.P (n+10) نیم طبقه 6
2.P (n+10) 5.P (n+11)  

  P (n+10)S 1 .P (n+10)S 1 .P (n+10)S 1 2.P (n+10) 4.P(n+10) انباری 7

                                                                   .است ....و خدماتی و تجاریمتر مربع S=تعداد واحدهای اداری،  n: ح2توضی
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 .شدبا عوارض يك مترمربع پذيره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول مي% 10مربع معادل  متر واحد تجاری به ازاء هر 
 .شوددر نظر گرفته مي%  20pهای ايرانگردی و جهانگردی، هتل، تفريحي و گذراندن اوقات فراغت به ازاء کليه فضاها در کليه طبقات عوارض شناسنامه ساختماني جهت مجتمع:  (4)تبصره 

جدول  5معادل  55ماده  22شهر يا مكانهای تعيين شده توسط شهرداری براساس نظر کميسيون بند به خارج از ( هاقانون شهرداری 55ماده  22بند )های مزاحم در صورت انتقال شغل:  (5)تبصره 

 .گرددوصول مي( تجاری)صدور شناسنامه ساختماني 

 .گرددض شناسنامه ساختماني ميعوار% 40ها مشمول و تجاری ساير کاربری%  20pصدور مجوز جهت تعميرات و تغييرات اساسي و تعويض سقف واحدهای مسكوني مشمول :  (6)تبصره 

 .ای در عمق يك پالک تأثيری در تغيير عوارض نخواهد داشتعوارض هر پالک با قيمت منطقه بر آن ملك محاسبه خواهد شد و تغيير قيمت منطقه:  (7)تبصره 

 . دای بر ملك خواهد بوامالکي که دارای چند بر باشند، مالک عمل باالترين قيمت منطقه:  (8)تبصره 

 .گيردبه باالترين قيمت خيابان منشعب از  ميدان اضافه و مبنا قرار مي%   30pای زمين واقع شده در بر ميادين سطح شهر در خصوص قيمت منطقه:  (9)تبصره 

% 25ی معماری تأييد شده نظام مهندسي مانند راهروهای داخلي با هاهای تجاری، فضاهای مشترک در محاسبه عوارض پذيره، فضاهای غيرمفيد مطابق نقشهدر نحوه محاسبه مجتمع:  (10)تبصره 

 .از محاسبه سطح معاف گردند( نورگيرها)های بهداشتي، آسانسور و وايدهای مرکزی سطح بصورت تجارت محاسبه و در خصوص راه پله، سرويس

-قرار مي حسب مورد، مالک عمل( هادی، تفصيلي، جامع)ت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب باشد که رعايوصول عوارض مذبور در خصوص واحدهای اداری مي :عوارض پذیره اداری -

 . گيرد

 : واحد صنعتی -

حسب مورد تغيير  5ن ماده ي يا کميسيووصول عوارض مزبور در خصوص واحدهايي که کاربری واحد موردنظر صنعتي باشد و يا آنكه کابری غيرمرتبط بوده که با طرح موضوع در کميته فن( 1)تبصره 

چنانچه در قسمتي از کابری مذکور، واحدهای مسكوني، تجاری يا اداری احداث ( 2بند) . های متعلقه بابت واحدهای صنعتي مطابق با اين تعرفه قابليت ايصال داردکاربری يافته باشد عالوه بر عوارض

 . های مربوطه وصول خواهد شدشود عوارض آن مطابق تعرفه

 : ها و اماکن گردشگری و مسافرخانهعوارض واحدهای هتل -

 .   خواهد بودصنعتي  30%ها برابر با ها و اماکن گردشگری و مسافرخانهعوارض پذيره صدور پروانه برای هتل 7/7/1372قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی مصوب  8به استناد ماده (. 1)بند 

ساله از شروع  12الي  5، عوارض ناشي از تغيير کاربری و فروش تراکم با اقساط 15/8/1384قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  22ده ما 4به استناد بند (. 2)بند 

 (با تقاضای سازمان گردشگری)گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد برداری توسط سرمايهبهره

 . وجه به حمايت از صنعت گردشگری، عوارض فضاهای تجاری داخل ساختمان اصلي هتل برابر اين تعرفه خواهد بودبا ت(. 3)بند 
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قانون  11آموزشگاهها و مراکز آموزشي غيرانتفاعي برای اخذ پروانه ساختماني براساس ماده (. 1)بند  :عوارض واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری، بهداشتی و درمانی -

 .های مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستنده معافيتبرخورداری از کلي 16/5/1387ی مدارس، مراکز آموزشي و پرورشي غير دولتي مصوب اصالحيه تأسيس و اداره

رئيس ستاد پشتيباني و هماهنگي امور  25/5/1381مورخ  234111/81موضوع نامه شماره )ها و اماکن مقدسه و متبرکه با تأييد اداره اوقاف ها، امامزادهمساجد، تكايا، حسينه(. 2)بند 

چنانچه هيئت امنای مراکز فوق بجزء تكايا متقاضای صدور پروانه ساختماني به منظور احداث . باشنداز پرداخت عوارض معاف مي( مصوب)در حد ضوابط طرح تفضيلي ( مساجد کشور

 . گرددمترمربع از پرداخت عوارض تجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاری عمل مي32اعياني واحدهای تجاری باشند تا 
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عوارض پذيره تأسيسات شهری -( 2-5)تعرفه شماره   

 عنوان تعرفه عوارض رديف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 ارضعو
 توضیحات

0 
عوارض از دكل، آنتن، تأسیسات 

 (BTS)مخابراتي و ارتباطي در 
 

 

 عوارض ماهانه به ريال= T: الف

، براي 2براي كاربريهاي مسكوني، اداري و بهداشتي)ضريب كاربري =  L: ب

 (5/0و ساير كاربريها  8/0كاربريهاي تجاري، اداري و صنعتي 

 ارتفاع دكل=  H: ج

كه در معابر و فضاهاي عمومي شهر ... و  BTSبراي آنتن، )ارتفاع ساختمان =  h: د

 .شوددر نظر گرفته مي 31شود عدد ثابت نصب مي

 (باشد 8/1به شرط آن كه )عرض معبر : d: هـ

 

2 

 عوارض آماده سازي 

3.p.t.m            

 

 

 عوارض خالف جهت

4.p.s         
 

 .متر مربع مي باشد sر از منظو(0تبصره 

 .بر با عرض بیشتر بعنوان پايه و مالك اصلي قرار خواهد گرفت( 2تبصره 

 .٪ اعمال می شود 51هاي با عرض كمتر بابر( 3تبصره 

 .بر خيابان می باشد  tمنظور از ( 4تبصره 

 .عرض معبر می باشدmمنظور از ( 5تبصره 
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(وزير محترم کشور  11/11/66مورخ  166472نامه شماره )مجوز حصارکشی و ديوارکشی برای امالک فاقد مستحدثاثعوارض صدور  -( 2-6)تعرفه شماره   

 عنوان تعرفه عوارض رديف
ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضیحات

0 

عوارض صدور مجوز 

در مورد اراضي  ديواركشي

واقع در  حريم شهر به ازاء  

 هرمترطول

3.p 

از کی جلس تفکیموصورتباانضمام وزه یا برگ واگذاری رهایی است که دارای سند مالکیت مفمنظور دیوارکشی زمین
باشند با رعایت ضوابط های تحت پوشش وزارت تعاون و یا اداره اوقاف میتعاونی -راه و شهرسازی -طریق شهرداری

گردند از متقاضی به ازاء هر متر طول شهرسازی جهت صدور مجوز دیوارکشی به واحدهای درآمد منطقه معرفی می
 .گرددمحاسبه و وصول می( p.2)دیوار محصور 

باشند در صورت مراجعه مالک جهت دیوارکشی و محصور هایی که از سه طرف بسته و صندوقی میزمین :0تبصره 

 .باشندنمودن کامل ملک از پرداخت عوارض این ماده معاف می

در صورتیکه مالکین بدون دریافت مجوز نسبت به دیوارکشی امالک اقدام نمایید، پس از ابقاء از طریق : 2تبصره 

 صد مؤظف به پرداخت عوارضی تحت عنوان دیوارکشی عالوه بر جرائم ماده صد به ازای هر متر طول کمیسیون ماده 

4.p باشدمی. 

ا نرده مطابق ضوابط طرح تفضیلی شهر خواهد بود یارتفاع مجاز برای دیوارکشی با ترکیب دیوار و فنس : 3تبصره 

 (. ز صادره درج نمایدشهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجو)
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ني، تجاري، اداري و غيرهي مسكوها پاركينگ براي واحد تامين هزينه  - (2-7)تعرفه شماره   

 

 عنوان تعرفه عوارض رديف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 توضیحات عوارض

1 
ی ها پارکینگ برای واحد تامینهزینه    

 p.9 مربع متر مسکونی به ازای هر 

يا  5ی ماده ها  کميسيون)ز مراجع قانوني ی توسعه شهری يا مجوها تواند بر اساس ضوابط طرح مياز جمله موارد ذيل شهرداری  یدر موارد استثنا : (1)تبصره 

  :پروانه ساختماني صادر نمايد،  پارکينگحذف بدون ( دیها ی ها ی فني طرحها  کميته

  .متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد 45السير به عرض  ی سريعها ساختمان در بر خيابان  .1

براساس قانون حفظ ) .محل اتومبیل رو نداشته باشدمتر و بيشتر واقع شده و دسترسي به  22ی به عرض ها اطع خيابانمتری تقساختمان در فاصله يكصد  .2

 (گسترش فضای سبز

  .ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است  .3

  .امكان عبور اتومبيل نباشد ، يي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچهها  هساختمان در بر کوچ  .4

  .احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد ، ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد  .5

 .طح طبقات احداث پارکينگ نمودکه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در س در صورتي  .6

 .گردد ميبر اساس ضوابط فني و شهرسازی تعيين  5شيب مقرر در بند  : 2)تبصره 

 واريز و صرفاً در امر تملك و احداث ای شهرداری موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه : 3)تبصره 

 .پارکينگ عمومي هزينه نمايد 

 .ی عمومي هزينه نمايندها  نشده را در برای احداث پارکينگحذف ی ها  مكلف هستند عوارض دريافتي از پارکينگ ها  شهرداری: 4)تبصره 

.                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

                         

 

 

 

         

                                                                                                                                                                                                                                      

2 
ی ها واحدپارکینگ برای  تامینهزینه  

 مربع متر تجاری به ازای هر 
11.p 

3 
ی ها پارکینگ برای واحد تامینهزینه  

 مربع متر اداری به ازای هر 
13.p 

4 
پارکینگ برای سایر  تامینهزینه  

 p.15 مربع متر به ازای هر  ها  کاربری
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عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و صنعتی -(2-8) تعرفه شمار   

 

(به لایر)به ازای هر مترمربع ( تعرفه)عوارض  کاربری رديف اتظمالح   

 براساس دستورالعمل طرح تفضيلی و از زمان تصويب p.3 مسکونی 1

1000000به ازای هر مترمربع  صنعتی 2 لایر   براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز و از زمان تصويب 

هاساير کاربری 3 .گردندمطرح می 111در خصوص امالکی که در کميسيون ماده  ريال مي باشد 1200000به ازای هر متر مربع    

گردد و به ازاء هر مترمربع تجاریدر زمان صدور پروانه وصول می p.6 تجاری  4  

% 12براساس طرح تفصيلی اماکن مسکونی و صنعتی مکلف به اجرای فضای سبز به ميزان  

باشند، در غير اينصورت براساس جدول ذيل عوارضی عرصه صنعتی می% 31مسکونی و  صهعر

جرای فضای سبز و يا کسر فضای سبز موردنظر برای واحدهای تحت عنوان عوارض عدم ا

. مسکونی و صنعتی اخذ خواهد شد  

کلیه واحدهای تجاری چنانچه نسبت به احداث و نگهداری فضای سبز در معابر عمومی : ۱تبصره 

عوارض کسب و % 5اقدام نماید از پرداخت ( درب واحد تجاری)رو به مساحت یک سوم پیاده

 .باشدمسئولیت تأیید مورد فوق بعهده مسئول فضای سبز می. گردندال معاف میپیشه همان س
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27 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                     
پايه تراكممازاد بر عوارض  - (2-11)تعرفه شماره   

ماخذ و نحوه محاسبه  عنوان تعرفه عوارض رديف

 توضیحات  عوارض مسكوني

0 
عوارض مازاد بر تراكم پايه 

بیني شده در  تا سقف پیش

 **ضوابط طرح تفصیلي

 p. 5  

رح و همچنین سطح بیني شده در ط میزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پیش:  (0) تبصره

توسعه مصوب  اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح 

 : باشد شرح ذيل ميشهري به 

 تراكم 
سطح اشغال 

 (درصد)

تراكم پايه 

 (درصد)

بیني  تراكم مازاد تا سقف پیش

 (درصد)شده در طرح 

021%  61%  020 1%  براساس طرح تفصیلي مصوب   

پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح  ، راه مساحت پاركینگ:  (2) هتبصر

 . گردد تفصیلي شامل محاسبه عوارض نمي

 .استدر ضوابط طرح در هر منطقه پیش بیني شده  تراكم پايه حداقل تراكمي است كه*

تراكمي است كه ضوابط طرح افزون بر تراكم پايه در هر  : پیش بیني شده در طرحتراكم مازاد  **

 .باشد ميشهر 

2 

عوارض مازاد بر تراكم 

بیني شده در طرح  پیش

تفصیلي پس از تصويب در 

يا كمیته  5كمیسیون ماده 

فني يا ابقا توسط كمیسیون 

 011ماده 

p . 5  
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 بهاي صدور ادامه عملیات ساختماني و اراضي( 2-00)تعرفه 

عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

 عوارض

 وضیحاتت

بهاي صدور 
ادامه عملیات 
ساختماني و 

 ضيارا

بر اساس 
تباصر مندرج 
 در توضیحات

 : ر مدت اعتبار پروانه به شرح ذيل مي باشد.ـ به استناد بخشنامه وزارت كشو 

 .بشرح ذیل می باشد  9311در سال  صدور ادامه عملیات ساختمانی جدول طبقه بندی ساختمانها جهت

 (طبقه  5حداكثر ) مترمربع  2111ساختمانهاي با زيربنا از يك مترمربع تا  «الف » ساختمانهاي گروه 

 (طبقه  5بیش از ) مترمربع به باال  2009ای 3ساختمانهای با زیربن «ب » ساختمانهاي گروه 

 (وانه اولیه قید گردد جمعاً دو سال در پر) یکسال و برای اتمـام عملیات سـاختمانی یک سال ( الف ) ـ اعتبار پـروانه ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختمانهای گروه  9

 .محسوب می شود « ب » طبقه باشد جزء ساختمـانهای گروه  5مترمربع و بیش از  2000در صورتیکه ساختمانی با زیربنای ناخالص زیر : توضیح 

 ( .سال در پروانه اولیه قید گردد  3جمعاً ) انی دو سال یک سال و برای اتمام عملیات ساختم« ب » ـ اعتبار پروانه های ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختمانهای گروه 2

 (با رعایت ضوابط باال  33.)سال دیگر هر سال یکبار قابل تمدید می باشد 3به مدت ( الف ) پروانه های ساختمانی گروه :  9تبصره 

 (با رعایت ضوابط باال .) می باشد سال دیگر هر سال یکبار قابل تمدید  2به مدت ( ب ) پروانه های ساختمانی گروه :  2تبصره 

 . ممکن خواهد بود  عوارض ساخت% 00و سوم % 50و بار دوم % 20برای بار اول  در صورتیکه درخواست مالک جهت تمدید پروانه ساختمانی قبل از اتمام تاریخ اعتبار درج شده در پروانه ساختمانی باشد ، پروانه ساختمانی:  3تبصره 

 .ریال اخذ گردد  000/000/9اری اجازه داده می شود جهت صدور پروانه المثنی بعد از طی مراحل قانونی مبلغ به شهرد:  4تبصره 

ملیات ساختمانی با رعایت ضوابط و مراجعه می نمایند در صورت عدم شروع ع( سال 5پس از گذشت )جهت صدور پروانه جدید ( سال 5بیش از )مالکینی که در پایان مهلت مقرر و مندرج در پروانه ساختمانی :  5تبصره 

ای مقرر تمدید گردیده و حداقل فونداسیون ساختمان را اجراء نموده اند با اخذ مابه التفاوت عوارض به 3مقررات جدید و با اخذ کلیه عوارض به نرخ روز پروانه جدید صادر میگردد و مالکینی که پروانه های آنها در مهلت ه

 . ر میگردد نرخ روز پروانه جدید صاد

 .در خصوص تمدید و تجدید پروانه های ساختمانی  23/1/13مورخ  43539قانون نوسازی و عمران شهری و نامه شماره  21ماده  2با رعایت ضوابط تبصره : تذکر

 . طقه می باشدمالک عمل زمان اعتبار پروانه در تقاضای تمدید پروانه ساختمانی تاریخ ثبت درخواست مالک در دبیرخانه من: تذکر *

 .منظور از شروع عملیات ساختمانی اجرای فونداسیون می باشد و مالک موظف به اعـالم شـروع بکار تحت نظارت مهندس ناظر می باشد « الف

 .منظور از اتمام عملیات ساختمانی شروع نازک کاری می باشد « ب 

 .صدور پروانه در صورت انصراف مؤدیان از ساخت نمی باشد  شهرداری مجاز به استرداد مبالغ دریافتی صدور پروانه پس از« ج 

کارمزد عودت می گردد و در صورت صدور پروانه و انصراف مالک مبالغ آن عودت نمی گردد و در صورت عدم صدور پروانه % 90در صورت عدم صدور پروانه و انصراف مالک از صدور پروانه ، هزینۀ آن با کسر :  3تبصره 

  در ضمن در هر صورت مبالغ مربوط به پسماند ، کارشناسی و عوارض نوسازی قابل استرداد نمی باشد. ت شهرسازی و با درخواست شهرداری ، صد درصد مبلغ دریافتی عودت می گردد به جهت مشکال

 حشمت صفري                                                                                          صابر حیدري                                                                                       

 29      رئیس شوراي اسالمي شهر سرپل ذهاب                                          شهردار سرپل ذهاب                                                                                                             

              

 



آمدگي مشرف به معابر پيشعوارض  - (2-12)تعرفه شماره   

 عنوان تعرفه عوارض رديف

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

 عوارض

 توضیحات

مربع متر آمدگي مشرف به معابر به ازاي هر  عوارض پیش د مالکیت در معبر به استناد مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ممنوع است هرگونه پیش درآمدگی خارج از محدو 
های آنها در که نقشه... واحدهای تجاری، صنعتی، اداری، مسکونی، خدماتی و ( تراس -بالکن -ساختمان)در مورد پیش آمدگی 

شود عوارضی ضیلی و جامع، ایجاد و احداث میکمیسیون ماده پنج مصوب گردیده باشد و یا مطابق با ضوابط و مقررات طرح تف
 گرددتحت عنوان پیش آمدگی از هر متر مربع وصول می

آمدگی خارج از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و خالف مفاد پروانه در معبر احداث شود و کمیسیون ماده چنانچه پیش: تبصره
جدول باال اقدام و چنانچه  در محدوده مالکیت باشد صرفاً عوارض صد رأی بر ابقاء بناء صادر نماید در کاربریهای مختلف برابر 

 باشدقابل وصول می( 6p)مازاد تراکم موضوع ماده دفترچه 

 p.9 هاي تجاري در واحد 0

 p.7 هاي اداري و صنعتي در واحد 2

 p.8 هاي مسكوني در واحد 3

4 

 

،  ، ورزشي هنري ،هاي فرهنگي در واحد

 غیره، پزشكي و  درماني، بهداشتي  آموزشي
5.p 

 . حق الثبت اخذ می گردد٪8عوارض حق الثبت اسناد رسمی وتنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 
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(وزير محترم کشور 11/11/66مورخ  166472نامه شماره  )شهری مصوبی ها طرح و يا تغيير عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرا – (2-13)شماره تعرفه   

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

0 
براي امالكي كه پس از تعريض در 

 گیرند بر معبر قرار مي

 ×  P  ×A.5 ×متراژ عرصه   

( عرض معبر جديد -عرض معبر قديم)  

انجام )زمان وصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و  نقل وانتقال :  (0)تبصره 

 . باشد و همچنین  درخواست مالك مي(  معامله

ن ، قسمتي از آن در تعريض قرار گیرد دراي امالكي كه در اثر تعريض معبر:  (2)تبصره 

تواند عوارض موضوع اين تعرفه را در مقابل مطالبات مالك تهاتر  حالت شهرداري مي

  .نمايد

هاي توسعه شهري امكان استفاده از موقعیت   چنانچه مالك برابر ضوابط طرح(: 3)تبصره 

  .، مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود جديد را نداشته باشد

، دراين  شوند هاي بعدي واقع مي  طرح در جبههامالكي كه پس از اجراي :  (4)تبصره 

درصدي از عوارض موضوع اين  ٪81،  ، متناسب با فاصله ملك ازعرض معبرجديد صورت

  .تعرفه محاسبه و وصول شود

، عالوه برتوجه به ارزش افزوده ناشي از تعريض معبر، مواردي از  kدرتعیین ضريب  : توجه

 .ظرگرفته شود، تراكم سطح وارتفاع نیز درن جمله

A : (طول يا عرض ملك)ضريبي از برملك 
 

2 
براي امالكي كه پس از اجراي طرح 

 داراي باقیمانده هستند

عرض -عرض معبر قديم)× P × A.4×متراژ عرصه باقیمانده

 (معبر جديد

3 

نشیني ندارند ولي  امالكي كه عقب

معبر مشرف به ملك تعريض 

 شود مي

عرض معبر -عبر قديمعرض م)× P × A.3×متراژ عرصه

 (جديد

4 

 
ارزش افزوده تغییر كاربري مسكوني 

 به تجاري
15p 

5 

 

ارزش افزوده تغییر كاربري مسكوني 

 به اداري
11p 

6 

 

ارزش افزوده تغییر كاربري مسكوني 

 به كارگاهي و صنعتي
12p 

7 

 

ارزش افزوده تغییر كاربري مسكوني 

 ...به خدماتي و اموزشي و 
13p 

 

8 

رزش افزوده تغییر كاربري اداري به ا

 مسکونیو  تجاري
10p 

 

9 

–ارزش افزوده تغییر كاربري خدماتي 

 11p به تجاري.... اموزشي و غیره  و 
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پروانه ساختمانيی توسعه شهری ومفاد ها طرحعوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط  - (2-14)تعرفه شماره   

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض موارد شمول رديف

 و پیلوت و پاركینگ مسكوني 0
احداثي با اختالف ارتفاع ×سطح بنا ×(P.5÷ارتفاع مجاز

 ( ارتفاع مجاز

وصول عوارض موضوع اين (: 0) تبصره

تعرفه در موارد مغايربا مفاد پروانه 

توسط  صورت ابقاء بنا در صرفاً ، ساختماني

 .باشد ميمجاز ،  كمیسیون ماده صد

سطح  منظور از سطح بنا، : (2) تبصره

 .دارد اي است كه اضافه ارتفاع طبقه

 

 تجاري 2
اختالف ارتفاع احداثي با ×سطح بنا ×(P.6÷ارتفاع مجاز

 ( ارتفاع مجاز

 اداري و صنعتي 3
اختالف ارتفاع احداثي با ×سطح بنا ×(P.5÷ارتفاع مجاز

 ( ارتفاع مجاز

4 

 ، ورزشي ، هنري ،فرهنگي

 ، بهداشتي درماني ، آموزشي

 ها پزشكي وسايركاربري

اختالف ارتفاع احداثي با ×سطح بنا ×(P.4÷ارتفاع مجاز

 ( رتفاع مجازا
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عوارض خدمات شهری - (2-16)تعرفه شماره   

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

 آتش نشاني 0

زيربنا به عوارض  %5معادل 

اضافه يك درصد عوارض 

ي باالي پنج ها  تراكم ساختمان

 سقف

يا پايان كار  اين عوارض هنگام صدور پروانه، اصالح و : (0) تبصره

در ارتباط با توسعه و  ساختماني توسط شهرداري وصول و صرفاً بايستي

 .نشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد تجهیز آتش

 .گردد ميپنج درصد تعیین حداكثر  kضريب  : (2) تبصره

 ءراي ابقا 011يي كه توسط كمسیون ماده ها عوارض فوق از بنا : (3) تبصره

صرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و تجهیز شود نیز وصول و  ميصادر 

 .نشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد آتش
 فضاي سبز 2

عوارض زيربنا به  %5معادل 

اضافه يك درصد عوارض 

ي باالي پنج ها  ختمانتراكم سا

 سقف
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(باشند ميران شهری نقانون نوسازی و عم 2ماده  مشمولکه ی يها شهر) عوارض سطح شهر - (2-17)تعرفه شماره   

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

 عوارض اعیاني 0
مساحت × قانون نوسازي  4ارزش معامالتي ماده  ×% 0.5

نمايند شهرهايي كه عوارض سطح شهر را وصل مي اعیاني

 . حق دريافت عوارض نوسازي را ندارند
 مساحت عرصه×  اي قیمت منطقه×% 0.5 عوارض عرصه 2
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افزايش واحد عرصه و عوارض تفكيك  -( 2-18)تعرفه شماره   

 توضیحات افزايش واحد اعیانيعوارض  عوارض تفكیك عرصه كاربري رديف

مترمربع اعمال میگردد و در اراضی  500در جدول فوق عوارض عرصه جهت اراضی کمتر از  :0تبصره  p 3.p.5 مسكوني 0

این  2به استثناء تبصره )گردد اصالحی قانون شهرداریها عمل می 909مترمربع به استناد ماده  500باالی 
 (.ماده

نون ثبت اسناد و همچنین امالک اق 940و  943جب مواد امالکی که سند مالکیت آنها به مو :2تبصره 

برابر  3میگردد مشمول  اوقافی، و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعالم از شهرداری صادر
 .گرددجدول این ماده با احتساب هر میزان متراژ می

  

 p 4.p.4 خدماتي -تجاري 2

 p 6 3.p. صنعتي -كارآگاهي 3

 p 4.p.7 باغات 4

 p 3,p.6 انتظامي و نظامي -اداري 5

 p 4.p.5 ساير 6

 p.3 -- نیم طبقه تجاري 7

زیر حد نصاب شهرسازی معادل  برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه 0 هرگونه افزایش واحد و تبدیل اعیان زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معادل  :3تبصره 

 . برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است 0
 .گیردهای مستقیم مورد محاسبه قرار میقانون مالیت 34ارزش معامالتی اعیانی براساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک موضوع ماده : Aتوضیح 

 (.جابجایی واحدها)پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد چنانچه تعداد واحدهای مندرج در  :4تبصره 

 .باشدعوارض افراز امالک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول می :5تبصره 

 .باشدزیربناء خالص واحدها، مالک محاسبه و اخذ عوارض عرصه می :6تبصره 

 . وصول است در جدول عوارض تفکیک عرصه الزم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و یا هرگونه استعالم قابل( الف :7تبصره 

 .ددعوارض افزایش اعیانی که زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی ایجاد میگردد الزم است در زمان صدور هرگونه بالمانع به نرخ روز اخذ گر( ب

 .ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردددر صورت ارجاع پرونده :8تبصره 

 .گردددر صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بدون افزایش مساحت طبقه، هزینه تفکیک براساس متراژ طبقه محاسبه و وصول می -9
 .محاسبه و مابقی متراژ براساس جدول این ماده اخذ گردد( AP)دفترچه  3ک واحد به دو یا چند واحد همراه با افزایش مساحت طبقه، میزان متراژ تخلف مازاد، براساس ماده در صورت تبدیل ی -2
 .این ماده اقدام میگردد 0و  3های در مورد تبدیل واحدها از دوبلکس به دو یا چند واحد براساس تبصره -3
 .گردددر صورت رفع تخلف توسط مالک عوارضی وصول نمی -4
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  فصل سوم

 کسب مشاغل و حرف خاص
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 یر صنفي و مشاغل خاصعوارض سالیانه محل كسب براي مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي و غ( 3-0)جدول شماره 

 توضیحات مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

عوارض سالیانه محل كسب براي مشاغل و  0

 صنوف مشمول قانون نظام صنفي

ضریب شغل براساس نوع شغل و میزان خدماتی که شهرداری بایستی (: 9) تبصره T ×.P  50%× ضريب شغل 

 .گرددمی به آنها ارائه نماید تعیین

حداقل مبنای محاسبه عوارض واحد کسبی براساس ضوابط (: 2) تبصره

 .شودشهرسازی هر شهر تعیین می

 .باشدضریب مساحت واحد کسبی می T(: 3) تبصره

منظور از مشاغل خاص اعم از مطب پزشکان، خدمات الکترونیک (: 4) تبصره

 .باشددولت، و اسناد رسمی می

 

كسب براي فعالیت و عوارض سالیانه محل  2

 صنوف مشمول قانون نظام صنفي

 T ×.P 60%× ضريب شغل 

عوارض سالیانه انباري مجزا از واحد كسبي  3

 و بالكن تجاري

 ضريب × ضريب شغل 

  P.15%× مساحت 

 % T . 80× ضريب شغل  عوارض سالیانه بر محل فعالیت مشاغل خاص 4
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 عوارض تغییر شغل و افتتاح محل كسب( 3-2)جدول شماره 
 توضیحات مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

 ايشغل  رییعوارض تغ 0

محل  رییتغ اينام  رییتغ

 كسب

شغل  انهیبرابر عوارض سال

 ديجد

تاح پروانه كسب را صادر تعوارض اف بدون اخذ يچنانچه شهردار(: 0) تبصره

سال صدور مجوز در صورت داشتن  ينموده عوارض افتتاح كسب بر مبنا

 فتتاحبراساس سال درخواست ا نصورتيا ریدر غ باشديتعرفه مصوب م

و  يسابقه پرداخت عوارض صنف يدارا يچنانچه مؤد. گردديكسب اقدام م

شغل مورد استعالم باشد  زیو ن يدر واحد تجار ياتیمال صیبرگ تشخ اي

 ايو  يسال پرداخت عوارض صنف نیمالك محاسبه عوارض افتتاح كسب اول

 .اشدبيدر شغل مورد نظر م ياتیمال صیارائه برگ تشخ

عوارض حق افتتاح محل  2

 كسب

برابر عوارض سالیانه شغل 40٪

 موردنظر 

 

 عوارض حق افتتاح كسب و محل فعالیت      
   .برابر عوارض سال شروع فعالیت است 00ی تمام صنوف حق افتتاح کسب برا

  .حق افتتاح می باشد% 50مشمول پرداخت ( در محلی غیر از محلی که برای آن پروانه صادر شده ) چنانچه متقاضی دارای پروانه کسب بوده و در صدد تغییر محل فعالیت صنفی باشند 

 قبل از موعد مقرر  مزاياي پرداخت عوارض فعالیتهاي صنعتي و حرفه اي

 .عوارض مربوطه به عنوان خوش حسابی لحاظ خواهد شد%  30 زیر توجه موارد با چنانچه هر مؤدی قبل از پایان سال نسبت به پرداخت عوارض حرفه خود اقدام نماید و
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 قيي و حقوهاي حفار و اشخاص حقیقعوارض ترمیم حفاري توسط دستگاه( 3-3)جدول شماره 
نرخ پیشنهادي  واحد شرح بستر حفاري رديف

 0399حفاري 

 مالحظات

براساس دستورالعمل حفاری مصوب  9311 عوارض حفاری توسط دستگاههای حفار .9 353/093/3 مترمربع سانتیمتر 00به عمق ( سفالتآ)ترمیم و بازسازی ترمیم حفاری در معبر سواره  0
هئیت دولت در صورت ابالغ فهرست بهاء حفاری در این سال مالک عمل خواهد بود و 

حفاری، مالک عمل برای محاسبه  9311در صورت عدم ابالغ فهرست بها در سال 
 . مال نرخ تورم اعالم شدهاع
متر مربع برای هر متر طول در معبر 20تعرفه عوارض حفاری موضعی ابعاد زیر . 2

 .باشدمحاسبه و قابل وصول می یجهت افراد حقیقریال  000000آسفالته 

مالک عمل نحوه محاسبه روکش آسفالت براساس ضوابط و دستورالعمل : توضیح

-وزیران و سایر مقررات قابل محاسبه و دریافت میهماهنگی امور اجرایی مصوب هیت 

 .باشد

در صورتیکه  شرکت حفار در طول مدت زمان حفر شده در مجوز : ضريب تطويل* 

نتواند کار را به اتمام برساند و درخواست تمدید مجوز نماید مکلف است جهت تمدید 
 .ریال بعنوان خسارت به شهرداری پرداخت نماید 2000000مبلغ 

 000000=  90/9× ( مدت زمان درخواست تمدید/ مدت زمان اولیه)غ برآورد اولیه مبل -

 .گرددهای دیگر اضافه میبند به کلیه ردیف 93عالوه بر  94ردیف بند  -

 552/333/2 مترمربع سانتیمتر 30به عمق ( آسفالت)ترمیم و بازسازی ترمیم حفاری در معبر سواره  2

 311/902/2 مترمربع حفاری در معبر زیرسازی و یونی بلوکترمیم و بازسازی ترمیم  3

 319/143 مترمربع ترمیم و بازسازی ترمیم حفاری در معبر با پوش موزائیک 4

 503/900 مترمربع ترمیم و بازسازی ترمیم حفاری در معبر با پوشش بتن 5

 232/514 مترمربع ترمیم و بازسازی ترمیم حفاری در مسیر کانیوا 6

 232/514 مترمربع ترمیم و بازسازی ترمیم حفاری در معبر با پوشش چمن 7

 549/301 مترمربع سال 5اضافه بهاء حفاری در معبر آسفالته با عمر مفید کمتر از  8

 450/030 مترمربع ترمیم و بازسازی ترمیم حفاری در مسیر جدول بتنی 9

 695/865 مترمربع رو با پوشش آسفالتهترمیم و بازسازی ترمیم حفاری در معبر پیاد 01

 950/404 مترمربع رو با پوشش ساب بیس و خاک دستیترمیم و بازسازی ترمیم حفاری در معبر سواره 00

 302/303/3 مترمربع رو با پوشش سنگفرشترمیم و بازسازی ترمیم حفاری در معبر پیاده 02

 302/303/3 مترمربع ل سنگیترمیم و بازسازی ترمیم حفاری در مسیر جدو 03

 000/000/2 مقطوع هزینه صدور مجوز حفاری با هر نوع بستر حفاری 04
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 یکعوارض حرف پزش( 3-4)جدول شماره 

 0311در سال  وصي و كلينيك هاي دولتي و خصوصي شامل عوارض مطب پزشكان ، بيمارستانهاي دولتي و خص

عوارض سالیانه  شرح رديف

 خصوصي 

 (به ريال)

عوارض سالیانه 

 دولتي 

 (به ريال)
 6111111 7111111 ( تخصصي)بیمارستانهاي  0

 4111111 5111111 ( عمومي) بیمارستانهاي 2

 2111111 4511111 (تخصصي)هاي درماني درمانگاه و كلینیك 3

 2111111 4111111 (عمومي)هاي درماني درمانگاه و كلینیك 4

 3511111 3511111 خصص فوق تمطب پزشكان  5

 3111111 3111111 مطب پزشكان متخصص 6

 2111111 2511111 مطب پزشكان عمومي   7

 2011111 2211111 مطب دندانپزشكان  8

 0111111 2111111 تجربي  مطب دندانسازي 9

 3111111 2511111 آزمايشگاههاي طبي راديولوژي  01

 2111111 2111111 هاي دامپزشكي مطب و كلینیك 00

 711111 811111  ي روزانههاداروخانه 02

 811111 911111 روزيهاي شبانهداروخانه 03

 711111 811111 ...(تغذيه، اپتومتريست، ماماها، فیزيوتراپي و ) ساير موارد پزشكي 04

 611111 711111 مؤسسات خدمات پرستاري 05

 511111 611111 داروخانه دامپزشكي 06
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 :بهاي خدمات كارت پارك

 قانون شهرداریها  در جهت بهبود ترافیک و حمل و نقل شهری در ساعت اولیه ورود به 13ماده  3و تبصره  909قانون راهنمائی و رانندگی و ماده  95به استناد ماده  
 .ریال اخذ میگردد 5000ریال و به ازای هر ساعت پارک در معابر  95000محدوده کارت پارک 

 

 

 :میدان بارشهرداري ( پاركینگ)بهاي خدمات ورودي 
 

 مبلغ نوع ماشین رديف

 ریال 30000 باری سبک 0

 ریال 50000 باری متوسط 2

 ریال 000000 باری سنگین 3

 

  
 حشمت صفري                                                                                                                                                                      صابر حیدري                

 رئیس شوراي اسالمي شهر سرپل ذهاب                                                                                             شهردار سرپل ذهاب                                                                

 



 فصل چهارم 

 اشخاص حقوقي  

 (تيعمومي دولتي و غیر دول)
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فصلی و دائمی فروش یها و نمايشگاه ها  عوارض غرفه  - (4-1)تعرفه شماره   

 عنوان تعرفه عوارض رديف

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

 (روزانه)ضعوار

 توضیحات

0 

 ها و نمايشگاه ها  عوارض غرفه

تخصصي، اعم از فروش، 

ادواري، فصلي و دائمي و 

ي روز در محدوده و حريم ها بازار

ي ها شهر به استثناء نمايشگاه

 صنايع دستي و فرش

*p*s      10% 

اتمام هر روز بعد از  01متولیان برگزاري نمايشگاه موظفند در مهلت حداكثر  : (0) تبصره

عوارض وصولي را به حساب شهرداري واريز و رسید آن را به  ، دوره برگزاري نمايشگاه

  .باشد ميشهرداري ارائه نمايند در غیر اين صورت شهرداري مجاز به وصول وثیقه مربوطه 

 ، مسئولیت وصول و واريز وجوه حاصله بعهده متولیان نمايشگاه خواهد بود : (2) تبصره

توانند با مراجعه به محل دفتر نمايشگاه نسبت به بررسي  ميول شهرداري مأموران وص

مسئولین نمايشگاه مكلف به همكاري با مأمورين شهرداري  ، میزان وصولي اقدام نمايند

تواند برابر آيین نامه وصول عوارض نسبت به  ميباشند در غیر اين صورت شهرداري  مي

  .يدوصول حق و حقوق قانوني خود اقدام نما

شوند مشمول پرداخت عوارض اين بخش نخواهند  مييي كه توسط شهرداري ايجاد ها بازار

 .بود
                  

 

.ريال اخذ میگردد 50000بهاي خدمات استفاده از اراضی شهرداري بابت  برقراري بازار روز به ازاي هر غرفه روزانه :  1تبصره   
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ی تبليغاتیها عوارض تابلو – (4-2)تعرفه شماره   

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

0 
بلیغاتي و خارج ي تها ب تابلوصدور مجوز نص

 مربع متر به ازاي هر  از ضوابط شهرسازي
3.p 

قانون  92و ماده   55ماده  27به استناد بند  : (0) تبصره

و همچنین دادنامه  ها قانون شورا 81ماده  25شهرداري و بند 

،  هیأت عمومي ديوان عدالت اداري 21/8/92مورخ  550شماره 

 .اين عوارض قابل وصول است

وصول اين عوارض  شامل ادارات دولتي و  (:2)تبصره 

 . ي دولتي نخواهد شدها بیمارستان
 .عوارض  صدور مجوز نصب براي يك بار قابل وصول است : (3)تبصره 

ي تبلیغاتي سطح شهر موظفند نسبت ها كلیه مالكین تابلو : (4)تبصره 

به اخذ مجوز الزم از شهرداري اقدام نمايند در غیر اين صورت 

ي تبلیغاتي فاقد مجوز با ها رأساً نسبت به جمع آوري تابلو شهرداري

در صورت ورود هر گونه خسارت به . اعالم كتبي اقدام خواهد نمود

 .اموال آنان مسئولیتي به عهده شهرداري نخواهد بود

معرفي اماكن مربوطه و  براي يي كه صرفاً ها تابلو : (5)تبصره 

باشد  مي عرض*طولرد متراژ رساني مطابق با استاندا اطالع براي 

  .از پرداخت عوارض  سالیانه معاف است

  a=عرض  

 b=طول  

2 
ي تبلیغاتي و خارج از ها تابلوعوارض سالیانه 

 (مربع متر ) ضوابط شهرسازي
4.p 

 (مربع متر )برد  نصب بیل 3
3.p  

 ريال  50000مربع   متر روزانه هر 

 نصب پالكارد با مجوز شهرداري 4
 ريال   50000ي هر پالكارد  ورود

 ريال    40000       روزانه هر متر 

 ديوار نويسي با مجوز شهرداري 5
 ريال   800000             ورودي    

 ريال    10000مربع   متر روزانه هر 

 ريال    150000مربع متر روزانه هر  نصب داربست تبلیغاتي با مجوز شهرداري 6
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 مپنجفصل 

 مؤديان خاص
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اشجارنحوه وصول عوارض قطع، سوزاندن، امحاء و خشکاندن ( 5-1)تعرفه شماره   

 شرح ردیف
 به ازای هر اصله به ریال ۱399ل تعرفه قطع درختان سا

 بدون مجوز با مجوز

 ريال  400000 ريال  200000 هر سانت         سانتيمتر 32تا  1قطع نهال از محيط  1

 يال 100000 هر سانت  ريال 50000 هر سانت      1سانتيمتر عالوه بند  75تا  31قطع درختان از محيط  2

 ريال 100000 هر سانت  ريال  50000هر سانت      2 و 1انتيمتر به باال عالوه بر بند س 76قطع درختان از محيط بن  3
 

 .گردددر صورتي که قطع درخت به صورتي عمدی نباشد از رديف با مجوز اخذ مي: 1تبصره 

 .گردد محاسبه مينسبت به جدول باال 42/1در خصوص دستگاهها، سازمانها، مؤسسات دولتي و غير دولتي براساس ضريب : 2تبصره 
 جدول هزينه هرس درختان

 (محیط محل انشعاب)قطع هر شاخه براساس هر سانتیمتر  نوع خسارت محل نوع درخت یا گونه گیاهی ردیف

 درخت مثمر و غير مثمر 1
در معابر عمومي، باغات، سازمانها و 

 مكانهای مشمول اين آيين نامه

 ريال 90000  بدون مجوز شهرداری

 ريال 70000  وز شهرداریبا مج

 قطع کامل درختچه 2
در معابر عمومي، باغات، سازمانها و 

 مكانهای مشمول اين آيين نامه

 ريال 60000  بدون مجوز شهرداری

 ريال 35000  با مجوز شهرداری

 
ريال برای هر سانتيمتر محيط بن  80000بايست مبلغ اند ميج درختان را نامناسب کردهختان، تاهای برق با درکه جهت رفع مشكل تداخل سيم... قابل ذکر است اداراتي چون اداره برق و  -1وضيحت

 .قطورترين شاخه پرداخت نمايند

 .اصولي درختان توسط کميسيون حفظ و گسترش فضای سبز انجام و مشمول جريمه نخواهد شد هرس در صورت صدور رأی -2توضيح
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در مورد . براساس خسارت تعريف شده محاسبه خواهد شد( تاج درخت)خسارت قطع  -3توضيح 

نتهايي سرزني اين درختان درختان سوزني برگ به دليل رشد طولي درخت توسط مريستم ا

موجب توقف رشد و خسارت به درختان خواهد شد، لذا سرزني سوزني برگان و درختان نمونه به 

 .منزله قطع کامل در نظر گرفته و محاسبه خواهد شد

نحوه وصول عوارض فوق و دستورالعمل اجرايي آن تابع قانون حفظ و گسترش فضای  -4توضيح 

 .سبز مي باشد
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 بهای خدمات کشتارگاه 

 99 تعرفه سال عوارض ردیف

 ذبح ۱

 ریال ۱11111 سبک

 ریال۲11111 سنگین

 حمل ۲

 ریال 51111 سبک

 ریال ۱11111 سنگین

 پوست و روده 3

 ریال 51111 سبک

 ریال 81111 سنگین

 
 ریال ۱51111 جمع کل عوارض دام سبک بدون احتساب عوارض پوست و روده و سردخانه و اصطبل

 ریال 311111 جمع کل عوارض دام سنگین بدون احتساب عوارض  چرم و سردخانه و اصطبل

 :بهای خدمات 

 ریال 71111 بهای خدمات  پارکینگ

 ریال 81111 بهای خدمات کارواش

جریمه درصد ۲هر ماه در صورت تاخیر در پرداخت اجاره ماهیانه  (۱تبصره ) %  p*s* 50( دکه مطبوعاتی و غیره)عوارض کرایه ماهیانه غرفه های سطح شهر 

 .شد  هدمحاسبه خوادیرکرد 
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 :بهای ماالجاره ماشین آالت 

 

 

 

 

 

 
 

 

           

 

 

 

 
 :یخدمات بازدید کارشناسبهای 

 .دمدت اعتبار هر کارشناسي يكماه ميباشکارشناسي که توسط کارشناسان شهرداری و سازمانهای تابعه شهرداری انجام ميگيرد، به ازاء بازديد 

 .ريال  4222هر متر جهت هر واحد مسكوني . 1

 .ريال  6222 هر مترتجاری، خدماتي و دفتری . 2

 .ريال 12222متر هر   به ازاء هر واحد اداری، دولتي و صنعتي. 3

 2.ريال دريافت گردد 8222هر متر ها ساير کاربری. 4

 .باشندفوق معاف مي مراکز مذهبي از پرداخت هزينه. 5

 .ريال 2222به ازای هر متر  با هر نوع کاربری راضيجهت ا .6

 .ريال  522222بابت آموزش عمومي و اعزام کارشناس آتش نشاني به ازای هر ساعت .7

 .ريال 222222بابت صدور المثني گواهي پايانكار و پروانه ساختماني . 8
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 ردیف
 ۱398سال  تعرفه در عنوان

 (هر ساعت)تعرفه 

 ۱399 سال در

 ریال ۲411111 ریال ۱811111 بلدوزر ۱

 ریال 841111 ریال ۲311111 خودروغلطک  ۲

 ریال ۱811111 ریال ۱811111 بیل زنجیری 3

 ربال  ۲411111 ---  بیل الستیکی 4

 ریال ۱081111 --- گریدر 5

 ربال ۱811111---  مینی لودر  0

 ریال ۱501111  بیل بکو 7

 ریال ۱081111  لودر 8

 ریال 7۲1111  غلطک کششی 9

 ریال 901111  جرثقیل ۱1

 ریال ۱۲11111  باالبر ۱۱

 ریال 9011111  کمپرسی جفت  روزانه ۱۲

 ریال 7۲11111  کمپرسی تک روزانه ۱3



 

 آرامستانهزینه های خدمات 
 

 سرپل ذهاب شهرداری  ۱399 درسال آرامستانهزینه های خدمات  

 ردیف
 عنوان

 تعرفه مورد عمل در

 بریال    ۱398سال 

 تعرفه تصویبی شورا

 بریال ۱399 درسال

 811111 ریال 011111 غسل میت ۱

 711111 ریال 411111 سردخانه هرشب ۲

 711111 ریال 011111 آمبوالنس داخل شهر 3

 ---- ریال --- بلوک هرعدد 4

 ۱11111 ریال --- کرایه تابوت 5

 ریال 41111هرکیلومتر   ریال ۲1111هر کیلومتر کرایه آمبوالنس خارج از شهر 0

 ریال ۱111111وم به عالوه ردیف اول و د ریال 811111 به عالوه ردیف اول ودوم هزینه کفن و دفن بزرگساالن 7

 
 

  

  

    

ميگردنددرخصوص  معاف قبروغيره-اوالدوهمسرتاسقف هزينه های کفن دفن-مادر -بستگان درجه يك شامل پدرخود شخص و يا خصوص پرسنل شهرداری درصورت فوت  در :۱تبصره

 .زمان دفن نمي باشد شده قبل از واگذار الزم به ذکر است تبصره فوق شامل قبور.الميگردندصورت فوت مشمول رديف های با در همسر و ته شهرداری صرفاخودسکارکنان بازنش
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   ۱399در سال  (تسطیح و مرمت آسفالت و جداول ) بهای خدمات رفت و روب : 8ماده 
 

در هنگام صدور شناسنامه ساختمانی برای واحدهای تجاری ، مسکونی ، اداری و غیره به  ۱399در سال  (تسطیح و مرمت آسفالت و جداول ) بهای خدمات رفت و روب 

 .شرح زیر تعیین میگردد

 ها مجتمع کاربری

 به ازاء هرمتر مربع

 تک واحدی ها

 به ازاء هرمتر مربع

 ریال۱31111 ریال۱51111 مسکونی

 ریال ۱۱1111 ریال 91111 تجاری

 ریال 91111 ریال 71111 اداری

 ریال 51111 ریال 01111 سایر

 :مزایای پرداخت عوارض نوسازی واحدهای تجاری و مسکونی  

ین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد مؤدیانی که ظرف عوارض نوسازی هرسال در اول فرورد

 .از عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسرخواهد شد% ۱1مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند 
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 : ۱399در سال  هزینه انبارداری از ایجاد کنندگان سد معبر

لوازم و  از ایجاد کنندگان سد معبر که لوازم و اثاثیه آنها توسط اجرائیات شهرداری جمع آوری می شود با توجه به هزینه های نگهداری از اینگونه

 :اخذ گردد هزینه هایی به شرح زیر ( اجرائیات)اموال  توسط شهرداری 

 ریال 811111تا سقف  ریال ۲11111وسایل خرازی و پوشاک روزانه مبلغ  .۱

 ریال 511111خودرو های وانت توقیفی روزانه  .۲

 ریال ۲1111  اقالم خوراکی فاسد شدنی روزانه کیلوئی .3

 ریال 311111گاری ، دکه سیار روزانه  .4

 ریال 451111ازو وغیره  روزانه لوازم خانگی شامل یخچال ، تلویزیون ، جارو برقی ، سینی ، تر .5

 ریال 351111وسایل جمع آوری شده از محل ساخت و ساز غیر مجاز تا یکماه روزانه   .0

 ریال ۲11111بابت نگهداری ، روزانه  ریال 811111بابت حمل : بابت حمل و نگهداری خودروهای فرسوده  .7

 ریال 811111هر کامیون سد معبر ناشی از تخلیه مصالح ساختمانی در معابر اصلی به ازاء  .8

الها کلیه مغازه ها و واحد های تجاری وکارگاهی که به واسطه کاالهای ارائه دهنده به شهروندان خارج از واحد تجاری مبادرت به قرار دادن کا .9

 :نمایند مشمول پرداخت عوارض به شرح زیر می باشد ... ( پیاده روها ، خیابان ها و ) در معابر عمومی 

ابت یک روز عوارض ب=  p *(مترمربع)مساحت سطح اشغال     
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 ۱399در سال  (شهری ) نحوه تعیین بهای خدمات پسماند 
 .  مایند پرداخت ن ریال 51111ماهیانه مبلغ ( زباله ) هر خانوار شهری موظف است بابت جمع آوری ، حمل و نقل و بازیافت پسماند .  ۱

 . می بایست هر ماه پرداخت نمایند   ریال ۱11111و واحدهای تجاری عادی  ریال ۱51111جهت واحدهای تجاری پر زباله .  ۲

  .می بایست هر ماهه پرداخت نمایند ریال 811111 مراکز اداری ، شرکتهای دولتی و غیر دولتی و غیره .  3

 .ریال ۱111111به ازای هر سرویس ....( ساختمانی و  -شاورزیک-صنعتی–بهداشتی  -پزشکی )جهت پسماند . 4

 

 ۱399سال ( سرپل ذهاب شهر) لیست مشاغل پر زباله شهری 
 ( واحد تجاری ) شغل  ردیف 

 گل فروشی ها  ۱

 میوه و سبزی فروشی ها  ۲

 سوپر مارکت ها  3

 آشپزخانه ها  4

 کافه تریاها و کافه شاپ   5

 آبمیوه فروشی ها  0

 تاالرهاي پذيرايي  7

 ( میوه و تره بار ) بار فروشان  8

 ( خدمات روغن ، الستیك ، تعمیرات و كارواش ) اتوسرويسها  9

 مراكز تجاري و پاساژها  01
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 :عوارض خودرو          
 :عوارض سالیانه خودروهایی که در قانون ارزش افزوده پیش بینی نگردیده 

 
  ۱399  سال تصویبی عوارض نام خودرو ردیف

 (ریال ) 

 111/33 انواع موتور سیکلت   ۱

 111/011 انواع ماشین آالت راه سازی وکشاورزی  ۲

 111/011 تن۱1انواع ماشین آالت سنگین تا        3

 111/011 تن ۱1انواع ماشین آالت سنگین بیش از  4

 111/001 انواع وانت تک کابین تا یک تن 5

 111/041 انواع وانت تک کابین بیش از یک تن تا سه تن 0

 111/331 اتوبوس  7

 111/001 مینی بوس  8

 111/001 برون شهری انواع سواری کرایه 9

 

 .بحساب شهرداری واریزگردد ریال 511111خصوص جواب استعالم دفترخانه ها مبلغ  در: ۱تبصره
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                                                                                                              (    تاکسی ) عوارض بر وسائط نقلیه عمومی 
ون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع بهه تمرکهز امهور مربهو  بهه      آئین نامه اجرایی قان 5ماده  5تعرفه هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه ها و مجوزهای موضوع تبصره 

 .تاکسیرانی و حق امتیاز پروانه بهره برداری و نقل و انتقال برای اشخاص حقیقی و حقوقی 

 

 99 تصویبی سال حداکثر حداقل جمعیت عناوین کلی خدمات ردیف

 ریال711111 ریال ۱111111 111/81 - تشكيل پرونده ثبت نام و پذيرش اوليه از متقاضيان ۱

 ریال 511111 - 111/۱5 نفر111/51 امتياز خدمات و برگزاری آزمون شهرشناسي ـ کالس توجيهي 

دفترچـه ـ کارنامـه ـ کـارت       )امتياز حاصل از صـدور پروانـه تاکسـيراني     3

 مدت اعتبار پروانه دو سال ( شهری

 ریال------ ریال ۲51111 111/۱11 111/311

 ریال ۱511111 ریال 351111 111/۱51 111/511تا  111/311

 ریال ------ ریال 451111 111/۲11 به باالتر 111/511

 صدور% 01 صدور% 81 مبلغ صدور% ۲5 111/311 (3مربوط به رديف )امتياز تمديد پروانه تاکسيراني  4

  صدور% 01 صدور% ۲5 111/511تا  111/311

 ------- صدور% 81 صدور% ۲5 ربه باالت 111/511

5  

مدت اعتبـار دو  )برداری اشخاص حقيقي  امتياز صدور خدمات پروانه بهره

 (سال

 ریال۱311111 ریال ۱311111 111/۱11 111/311

  ریال 411111 111/۲11 111/511تا  111/311

 ------- ریال R 111/411 به باالتر 111/511

 صدور%  81 صدور% 51 مبلغ صدور% ۲5 111/311 (5مربوط به رديف )اشخاص حقيقي  برداری تمديد پروانه بهره 0

  صدور% 01 صدور% ۲5 111/511تا  111/311

 ------- صدور% 81 صدور% ۲5 به باالتر 111/511

بـرداری و پروانـه تاکسـيراني در طـول مـدت اعتبـار        امتياز تعويض پروانه بهـره  7

 (المثني)

 ریال711111 ریال911111 111/۲11 

      صدور%  ۱1 صدور% ۱1 صدور% ۲ ارزش روز خودرو امتياز واگذاری خودروی جديد و تبديل پالک شخصي به تاکسي 8

 ریال 511111 ریال 011111 ریال ۲11111  حق عضويت ماهيانه به ازاء هر دستگاه تاکسي ماهيانه 9

 ریال ۲11111 ریال 311111 ریال 511111 ماهیانه آهن و ترمينال سيم فرودگاه راه امتياز بكارگيری در تاکسي بي ۱1
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بـرداری اشـخاص    بـرداری پروانـه بهـره    امتياز نقل و انتقال و حقوق بهـره  ۱۱

 (به نرخ روز)حقيقي انتقال سند تاکسي به خريد و فروش

 صدور%  8 ----- ---- ارزش روز خودرو

 5مـدت اعتبـار   )و نقـل درون شـهری   امتياز صدور پروانه نمايندگي شرکتهای حمل  ۱۲

 وحق ورودی تاکسي جديد ويا واگذار شده به ناوگان شهری  (سال

 ریال 41111111 111/111/51 111/111/۱1 111/311

 ریال 8111111 111/111/51 111/111/31 111/511تا  111/311

------------ 111/111/۱11 111/111/51 به باالتر 111/511

- 

 111/111/9 حداقل 111/111/۱ 111/311 خدمات ساليانه پروانه نمايندگيهزينه  ۱3

 حداکثر

 ریال 111/111/8

 111/111/8 111/111/8 111/111/3 111/511تا  111/311

 ----------- 111/111/۱۲ 111/111/0 به باالتر 111/511

 صدور% 71 صدور% 81 مبلغ صدور% ۲5 111/311 هزينه تمديد پروانه شرکتهای حمل و نقل ۱4

  صدور% 01 صدور% ۲5 تا 111/311
  لایر 6111111

 تبديل به احسن نمودن  ۱5

 

 

 ------------ صدور% 81 صدور% ۲5 به باالتر 111/511

 سهههام واگههذاری بههه قیمههت روز   ۱۲بنههد % ۲1 امتياز و انتقال پروانه نمايندگي شرکتهای حمل و نقل درون شهری ۱0

 یعه نامهمبا

صدور بنهد  % 51

۱۲ 

 ۱۲صدور بند %  51

هزينه حـق عضـويت و خـدمات خـودرويي در اتحاديـه تاکسـيراني سراسـر کشـور و          ۱7

 (برای هر خودرو)سازمانهای حمل و نقل همگاني 

 .شود سالیانه توسط هیأت مدیره اتحادیه تاکسیرانی حمل و نقل همگانی کشور تصویب می

 ریال ۱511111تن  0بیش از  ریال  ۱۲11111تن   0تا  5/3از  ریال 811111تن  5/3تا 11سال - پروانه اشتغال ناوگان ديزلي سبك و سنگين ساليانههزينه صدور فعاليت و  ۱8

 ریال ۲111111نفر   ۲7باالی  ریال ۱511111نفر  ۲0تا  ۱0از  ریال 711111نفر  ۱5ظرفیت تا  11سال  -هزينه صدور فعاليت و پروانه اشتغال ناوگان مسافری ساليانه ۱9

   ریال ۱111111 11سال  – هزينه صدور فعاليت ماشينهای بنزيني ساليانه ۲1



 

                       

 (    تاکسی ) عوارض بر وسائط نقلیه عمومی 

  آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون  4به استناد ماده : پروانه تاکسیرانی 

  آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده  9به استناد ماده : پروانه تاکسیرانی 

 به استناد ماده سیزده آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون : رکت های حمل و نقل درون شهری پروانه ش 

  آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون  ۱4نقل و انتقال به استناد ماده 

 سط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ممنوع می باشداخذ هرگونه وجهی به جزء وجوه مندرج در جدول فوق الذکر ، تو
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 (5-۲)تعرفه شماره                

  و مطالبات شهرداری تعوارضادستور العمل تقسیط -

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شهرداری می تواند از  73در راستای خدمات رسانی و رفع مشکالت مردم و تشویق شهروندان به پرداخت بدهی خود و بر اساس ماده    

 .وصول نماید زیرو به شرح ماهانه از مطالبات شهرداری را پرداخت کنند بصورت تقسیط   مقداریمودیانی که 

 

حداقل پرداخت  مبلغ کل بدهی ردیف 

 نقدی

تعداد اقسا  

 بصورت ماهانه
 توضیحات                                   

 ریال تا مبلغ111/111/۱11 ۱

 ریال111/111/511

 .نمی شود 77و ماده  ۱11تقسیط بدهی شامل عوارض نوسازی و ماده -۱تبصره  3 درصد./.31

 .ط بدهی شامل سازمان ها و ارگانهای دولتی و حقوقی نمی شودتقسی-۲تبصره 

مودی دیگر نمی تواند از تخفیفات  ، در صورت استفاده از تقسیط بدهی-3تبصره 

 .مناسبتی جهت بدهی مذکور بهره مند شود و برعکس

امکان بانکی با اخذ ضمانت نامه  فقط تقسیط  0و 5و  4های   جهت مبالغ ردیف -4تبصره 

 .میباشدپذیر 

در صورت عدم پرداخت وجه و مطالبات و یا برگشت چک کل مبلغ عورضات به  -5تبصره 

 .درصد  جریمه تاخیر اخذ میگردد ۲نرخ روز محاسبه و به ازای هرماه 

 

 ریال تا مبلغ111/111/511 ۲

 ریال 111/111/511/۱

 5 درصد./. 41

 ریال تا مبلغ111/111/511/۱ 3

 ریال111/111/111/5

 7 درصد/. .51

 ریال تا مبلغ111/111/111/5 4

 ریال 111/111/111/8

 9 درصد./. 55

 ریال تا مبلغ111/111/111/8 5

 ریال111/111/111/۱1

 ۱۱ درصد./ 01

 ۱۲ درصد./. 71 ریال به باالتر  111/111/111/۱1 0
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 :تاریخ                                                                                                             سرپلذهاب فرم درخواست تقسیط مطالبات شهرداری -

 :   شماره                                                                                                                                                        هاب شهردار محترم سرپلذ 
 

با توجه به عدم توان .به شهرداری بدهکار می باشم  بابت                         مبلغ                       ریال                    با کد ملی         احتراما اینجانب                          فرزند                         

که چک یا تضمین  میگردم  ضمنآ اینجانب متعهد.استدعا دارد نسبت به تقسیط بدهی اینجانب در قبال دریافت چک یا تضمین قانونی اقدام نمایید. پرداخت آن به صورت یکجا

باقی مانده آن بصورت یکجا اقدام خواهم نمود  تسلیمی را در تاریخ سر رسید پرداخت نمایم و در صورت تاخیر در پرداخت یکی از اقسا  کل بدهی حساب شده و نسبت به پرداخت

 .                                                                      دیگر نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید اداره ثبت اسناد و یا هر مرجع قانونی  و در غیر اینصورت شهرداری می توانداز طریق

 و اثر انگشت ئامضا                                                                                                                                                                                                          

 

 درآمد /واحد مالی
دفترچه  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به استناد به دستورالعمل تقسیط عوارضات و مطالبات شهرداری مصوب شورای اسالمی شهر موجود در73در اجرای ماده 

 ./.                               قسط با اخذ تضمین کافی موافقت میگردد         تقسیط بدهی متقاضی پس از پرداخت مبلغ                                          ریال بصورت نقد و مابقی در تعداد    با عوارضات 

 

 شهردار سرپلذهاب                                                                                                                                                                                                             

 

ریال به حساب شهرداری واریز و مابقی بدهی خود .....................مبلغ................مورخ ................طی فیش شماره ......................خانم / بدینوسیله گواهی میشود آقای                 

 ./.ودبه شماره ذیل تحویل داده استو در صورتیکه اقسا  در سررسید مقرر پرداخت نگردد چک برگشت داده میش..............فقره چک نزد بانک......ریال را به تعداد................مبلغ

  .  دریافت شد      ریال  بابت                                                       مورخ                                      به شماره                                     به مبلغ            ضمانت نامه /چک -۱

  .  دریافت شد      ریال  بابت                                                       به شماره                                     به مبلغ                       مورخ                           ضمانت نامه/ چک -۲

 

 

        یحشمت صفر                                                                                                                                                                                   یدریصابرح         
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