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 سایر مستندات  قانوني مرتبط  با  عوارض 
 

 

 

 

 

 مستندات قانوني وضع عوارض

 قبل از انقالب-1

 1334قانون شهرداری مصوب 45ماده  8بند   

 1346آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  30ماده  

 : بعد از انقالب-
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 1361قانون تشكیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 35ماده 1بند  

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

 1375آن مصوب قانون شوراها و اصالحیه های بعدی 80ماده 16بند 

 1381قانون تجمیع عوارض مصوب  5ماده 1تبصره

 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 50ماده 1تبصره

 1334قانون شهرداري مصوب 

  : در وظایف انجمن شهر-45 ماده 

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

 1346آیین نامه مالی شهرداریها مصوب  

یی کهه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود کهه در آن کلیهه انهواع عهوارض و بههای خهدمات و سهایر درآمهدها" 30 ماده 

به وسیله شههرداری و مسسسهات تابعهه و وابسهته بهه آن وصهول یها تحصهیل مهی شهود، در  و ههر نهوع عهوارض یها بههای 

نهوع و میهزان نهرن آن هها صهورت مهی گیهرد در تعرفهه خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گر دد یا ههر تغییهری کهه در 

 مذکور منعكس می شود

 1361قانون تشکیالت شوراهاي اسالمي کشوري مصوب  .

  :وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر -35ماده

مهر وزارت کشهور و تنفیهذ ولهی ا مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشهد شهورای شههر مهی توانهد بها تصهویب-1

 .عوارضی متناسب با امكانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید

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

 عهوارض ه در صورتیكه درآمهدهای وصهولی ناشهی از عهوارض تكهافوی هزینهه ههای شههرداریها را ننمایهد وضهعالف-43ماده 

 رفاً با پیشنهاد وزیر و تصویب  رئیس جمهوری  خواهد بود.جدید و افزایش عوارض ص

 ی با اصالحیه های بعد 1375قانون تشكیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

  در وظایف شورای اسالمی شهر-80ماده 

ومی میهزان آن بها در ن هر گهرفتن سیاسهت عمه تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شههر و همچنهین تغییهر نهوع و–16بند 

 .دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود

شههورای اسههالمی شهههر مههی توانههد نسههبت بههه وضههع عههوارض متناسههب بهها تولیههدات و  20/4/1396اصههالحی  -85مههاده  

أت نامهه مصهوب هیهدرآمدهای اهالی به من ور تأمین بخشی از هزینه های خهدماتی و عمرانهی مهورد نیهاز شههر طبه  آیهین 

 .وزیران اقدام نماید

ی وزیهر کشهور مهی توانهد در ههر مقطعه.عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشهور قابهل وصهول اسهت–تبصره .

 .که وصول هر نوع عوارض را منطب  بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید



[6] 

 

                   

 
 
 

قههانون برنامههه سههوم توسههعه اقتصههادی ، اجتمههاعی و فرهنالههی جمهههوری اسههالمی ایههران قههانون اصههالح مههوادی از  -5مههاده 

 1381مصوب

مهاه  وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرن ههر یهک از عهوارض محلهی، میبایسهتی حهداکثر تها پهانزدهم بهمهن-1تبصره

 .هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی گردد

 1387 افزوده مصوبقانون مالیات بر ارزش 

 50ماده 

شوراهای اسالمی شههر و بخهش جههت وضهع ههر یهک از عهوارض محلهی جدیهد، کهه تكلیهف آنهها در ایهن قهانون -1تبصره

الم بهمهن مهاه ههر سهال بهرای اجهراءدر سهال بعههد، تصهویب و اعه مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پهانزدهم

 عمومی نمایند

یهها مقررات مربوط به اعطهای تخفیهف یها معافیهت از پرداخهت عهوارض یها وجهوه بهه شههرداریها و دهیارقانون و –3تبصره .

 .ملغی می گردد

 آئین نامه مالی شهرداری  :29ماده :منابع درآمدی شهرداریها  *

 درآمدهای مستمر ناشی از عوارض عمومی درآمدهای*

 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی* 

 درآمدهای موسسات انتفاعیبهای خدمات و *

 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری* 

 کمک های اهدایی دولت و سازمان های دولتی* 

 ها اعانات و هدایا و دارائی*

 سایر منابع تأمین اعتبار*

  : قانون شهرداری: سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض 

بهه کمیسهیونی مرکهب از نماینهدگان  شههرداری در مهورد عوارضهو بههای خهدماترفع هر گونه اختالف بین مسدی و -77ماده 

ههائی کهه طبه   مزبهور قطعهی اسهت. بهدهی وزارت کشور و دادگستری و انجمن شههر ارجهاع میشهود و تصهمیم کمیسهیون

ای تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبه  مقهررات اسهناد الزم االجهرا، بهه وسهیله اداره ثبهت قابهل وصهول میباشهد اجهر

ثبت مكلف است بر طب  تصمیم کمیسهیون مزبهور بهه صهدور اجرائیهه و وصهول طلهب شههرداری مبهادرت نمایهد در نقهاطی 

که سازمان قضائی نباشد رئهیس دادگسهتری شهرسهتان یهک نفهر را بهه نماینهدگی دادگسهتری تعیهین مینمایهد و در غیهاب 

 ل خواهد آمدانجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عم
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اراضهی و  مالكین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یها حهریم آن بایهد قبهل از ههر اقهدام عمرانهی یها تفكیهک-100ماده  .

 شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند

د اعهم ین خهوشهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانهه یها مخهالف مفهاد پروانهه بهه وسهیله مهأمور .

 از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید

در مهوارد مهذکور فهوه کهه از لحهال اصهول شهرسهازی یها فنهی یها بهداشهتی قلهع تأسیسهات و بناههای خهالف -1تبصره  .

وع بهه احهداث شهده مشخصات مندر  در پروانه ضرورت داشته باشد یها بهدون پروانهه شههرداری سهاختمان احهداث یها شهر

ز ههائی مرکهب از نماینهده وزارت کشهور بهه انتخهاب وزیهر کشهور و یكهی ا باشد به تقاضای شهرداری موضهوع در کمیسهیون

قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكهی از اعضهای انجمهن شههر بهه انتخهاب انجمهن مطهرح میشهود. کمیسهیون 

اء مهدت یهد کهه ظهرف ده روز توضهیحات خهود را کتبهاً ارسهال دارد پهس از انقضهمی نما پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم 

مكلف است موضوع را بها حضهور نماینهده شههردا ری کهه بهدون حه  ر ی بهرای ادای توضهیح مذکور مدت  مذکور کمیسیون 

شرکت میكنهد ظهرف مهدت یهک مهاه تصهمیم مقتضهی بهر حسهب مهورد اتخهاذ کنهد در مهواردی کهه شههرداری از ادامهه 

 ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانهه جلهوگیری میكنهد مكلهف اسهت حهداکثر ظهرف یهک هفتهه از تهاری  جلهوگیری

موضوع را در کمیسهیون مهذکور مطهرح نمایهد، در غیهر ایهن صهورت کمیسهیون بهه تقاضهای ذینفهع بهه موضهوع رسهیدگی 

  .خواهد کرد

تعیهین  بنها باشهد مهلهت مناسهبی کهه نبایهد از دو مهاه تجهاوز کنهددر صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از 

 .نماید می

 شهرداری مكلف است تصهمیم مزبهور را بهه مالهک ابهال. کنهد. ههر گهاه مالهک در مهلهت مقهرر اقهدام بهه قلهع بنها ننمایهد

 .خواهد نمودراساً اقدام کرده و هزینه آن راطب  مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض ازمالک دریافت  شهرداری

راضهی در مورد اضافه بنها زائهد بهر مسهاحت زیهر بنهای منهدر  در پروانهه سهاختمانی واقهع در حهوزه اسهتفاده از ا-2تبصره 

در بهر ) مسكونی کمیسیون میتواند در صهورت عهدم ضهرورت قلهع اضهافه بنها بها توجهه بهه موقعیهت ملهک از ن هر مكهانی

تفاده از ای کهه متناسهب بها نهوع اسه ر ی بهه اخهذ جریمهه بن باز یها بهن بسهتخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه 

فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از ن هر مصهالح مصهرفی باشهد، تعیهین و شههرداری مكلهف اسهت براسهاس آن نسهبت بهه 

 رای ههرجریمهه نبایهد از حهداقل یهک دوم کمتهر و از سهه برابهر ارزش معهامالتی سهاختمان به) وصول جریمهه اقهدام نمایهد

سهت باشهد  در صهورتی  کهه ذینفهع  از پرداخهت  جریمهه  خهود دارای  نمهود شههرداری مكلهف  امترمربع بنای اضافی بیشتر

ه بهپرونده را به همهان کمیسهیون ارجهاع و تقاضهای صهدور ر ی تخریهب را بنمایهد. کمیسهیون در ایهن مهورد نسهبت  مجدداً

 .صدور ر ی تخریب اقدام خواهد نمود 

مورد اضافه بنها زائهد بهر مسهاحت منهدر  در پروانهه سهاختمانی واقهع در حهوزه اسهتفاده از اراضهی تجهارتی و در -3تبصره 

صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضهافه بنها بها توجهه بهه موقعیهت ملهک از ن هر مكهانی )در بهر 

ای کهه متناسهب بها نهوع اسهتفاده از  ( ر ی بهه اخهذ جریمههخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بهن بسهت

فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از ن هر مصهالح مصهرفی باشهد، تعیهین و شههرداری مكلهف اسهت براسهاس آن نسهبت بهه 

جریمهه نبایهد از حهداقل دو برابهر کمتهر و از چههار برابهر ارزش معهامالتی سهاختمان بهرای ههر  وصول جریمهه اقهدام نمایهد
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در صهورتی کهه ذینفهع از پرداخهت جریمهه خهودداری نمهود شههرداری مكلهف بنای اضافی ایجاد شده بیشهتر باشهدبع مترمر

را به همان کمیسهیون ارجهاع و تقاضهای صهدور ر ی تخریهب را بنمایهد. کمیسهیون در ایهن مهورد نسهبت است مجدداً پرونده 

 .به صدور ر ی تخریب اقدام خواهد نمود

تی و نای بدون پروانهه در حهوزه اسهتفاده از اراضهی مربوطهه در صهورتی کهه اصهول فنهی و بهداشهدر مورد احداث ب-4تبصره 

ک شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صهدور ر ی بهر اخهذ جریمهه بهه ازاء ههر مترمربهع بنهای بهدون مجهوز یه

مان ارزش دریافهت سهرقفلی دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یهک پهنجم ارزش سهرقفلی سهاختمان، در صهورتی کهه سهاخت

ی داشته باشد، هر کدام کهه مبلهآ آن بیشهتر اسهت از ذینفهع، بالمهانع بهودن صهدور بهرا پایهان سهاختمان را بهه شههردار

  .عمل خواهد شد3و 2های  اعالم نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره

د بها اسهتفاده بهودن آن و عهدم امكهان اصهالح آن کمیسهیون میتوانهدر مورد عدم احداث پارکینگ و یها غیرقابهل -5تبصره .

رابهر بتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینهگ ر ی بهه اخهذ جریمههای کهه حهداقل یهک برابهر و حهداکثر دو 

ا بهکینهگ مسهاحت ههر پار ) ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضهای از بهین رفتهه پارکینهگ باشهد، صهادر نمایهد

شهههرداری مكلهف بهه اخهذ جریمهه تعیههین شهده و صهدور بهرا پایهان سههاختمان (متهر مربهع میباشد25احتسهاب گهردش 

 میباشد 

ههای در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظهف هسهتند در هنالهام نوسهازی بهر اسهاس پروانهه سهاختمان و طرح-6تبصره .

نجهام اه بهر خهالف پروانهه و یها بهدون پروانهه تجهاوزی در ایهن مهورد مصوب رعایت برهای اصالحی را بنمایند. در صهورتی که

تخلهف  مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونهده امهر را بهه کمیسهیون ارسهال نمایهد. در سهایر مهوارد گیرد شهرداری

ماننههد عههدم اسههتحكام بنهها، عههدم رعایههت اصههول فنههی و بهداشههتی و شهرسههازی در سههاختمان رسههیدگی در صههالحیت 

 .یسیونهای ماده صد استکم

مهندسان ناظر ساختمانی مكلفند نسبت بهه عملیهات اجرائهی سهاختمانی کهه بهه مسهنولیت آنهها احهداث میالهردد -7تبصره 

مراً ن هارت کهرده  تهها  و محاسهبات فنهی ضهمیمه آن مسه از لحال انطباه ساختمان با مشخصهات منهدر  در پروانهه و نقشهه

پایان کار مطابقت ساختمان بها پروانهه و نقشهه و محاسهبات فنهی را گهواهی نماینهد. ههر گهاه مهنهدس نهاظر بهر خهالف و در 

واقع گواهی نماید و یا تخلف را به شهرداری اعهالم نكنهد و موضهوع منتههی بهه طهرح در کمیسهیون منهدر  در تبصهره یهک 

گهردد شههرداری مكلهف اسهت مهنهدس نهاظر را در  ماده صد قانون شههرداری و صهدور ر ی جریمهه یها تخریهب سهاختمان

سهال 3مهاه تها6مهورد بها توجهه بهه اهمیهت موضهوع بهه  صورت ثبوت تقصیر برابر قانون ن ام معمهاری و سهاختمانی حسهب

ز کار ودر صورتی که مجدداً مرتكب تخلف شود کهه منجهر  بهه صهدور  رای تخریهب  بهه وسهیله کمیسهیون  مهاده محرومیت ا

ر مجهازات محكهوم کنهد. مراتهب محكومیهت از طهرف شهورای انت هامی ن هام معمهاری و سهاختمانی در به حهداکثصد گردد 

پروانه اشتغال در  ودر یكی از جرائهد کثیراالنتشهار اعهالم میالهردد. شههرداری مكلهف اسهت تها صهدور ر ی محكومیهت بهه 

مهاه از اخهذ گهواهی امضهاء 6محض وقوف از تخلف مهندس نهاظر و ارسهال پرونهده کمیسهیون مهاده صهد بهه مهدت حهداکثر 

مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جههت پروانهه سهاختمان شههرداری خهودداری نمایهد. مهأموران شههرداری نیهز مكلفنهد 

در مورد ساختمانها ن هارت نماینهد و ههر گهاه از مهوارد تخلهف در پروانهه بهه موقهع جلهوگیری نكننهد و یها در مهورد صهدور 

نهه مرتكهب تقصهیری شهوند طبه  مقهررات قهانونی بهه تخلهف آنهان رسهیدگی میشهود و در گواهی انطباه ساختمان بها پروا
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صورتی که عمل ارتكابی مهندسان ناظر و مأموران شهر داری واجد جنبهه جزائهی ههم باشهد از ایهن جههت نیهز قابهل تعقیهب 

 .دخواهند بو

داری اجهرا نشهود میتوانهد بها در مواردی که شههرداری مكلهف بهه جلهوگیری از عملیهات سهاختمانی اسهت و دسهتور شههر

دام استفاده از مأموران اجرائیات خهود و در صهورت لهزوم مهأموران انت هامی بهر ای متوقهف سهاختن عملیهات سهاختمانی اقه

 نماید

د دفههاتر اسههناد رسههمی مكلفنههد قبههل از انجههام معاملههه در مههورد سههاختمانها گههواهی پایههان سههاختمان و در مههور-8تبصههره .

اتهب عدم خالف تا تهاری  انجهام معاملهه را کهه توسهط شههرداری صهادر شهده باشهد مالح هه و مر گواهیساختمانهای ناتمام 

 را در سند قید نمایند

ملهه معا(24/11/1355) تبصهره الحهاقی بهه مهاده صهد قهانون شههرداریها  6در مورد ساختمانهائی که قبهل از تصهویب قهانون 

م ر صهورتی کهه مهورد معاملهه کهل پهالک را شهامل نالهردد گهواهی عهدانجام گرفته و از ید مالک اولیه خهار  شهده باشهد د

 .خالف یا برا پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع میباشد

هائی کهه قبهل از تهاری  تصهویب نقشهه جهامع شههر ایجهاد شهده در صهورتی کهه اضهافه بنهاء جدیهدی  در مورد ساختمان 

یده باشد و مدارک و اسناد نشهان دهنهده ایجهاد بنها قبهل از سهال تصهویب طهرح جهامع شههر باشهد بها ثبهت و حادث نالرد

 تصریح مراتب فوه در سند مالكیت انجام معامله بالمانع میباشد 

ساختمانهایی که پروانهه سهاختمان آنهها قبهل از تهاری  تصهویب نقشهه جهامع شههر صهادر شهده اسهت از شهمول -9تبصره 

 .ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند 1تبصره

 27/6/1358  - .اصالحی مصوب -2

 27/6/1358  - .اصالحی مصوب -3

 27/6/1358  - .اصالحی مصوب -4

 27/6/1358  - .اصالحی مصوب-5

تهاری  از  در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ههر گهاه شههرداری یها مالهک یها قهائم مقهام او-10تبصره 

د ابال. ر ی ظرف مدت ده روز نسبت به آن ر ی اعتراض نماید، مرجهع رسهیدگی بهه ایهن اعتهراض کمیسهیون دیالهر مهاده صه

انهد. ر ی ایهن کمیسهیون قطعهی  خواهد بود که اعضای آن غیهر از افهرادی باشهند کهه در صهدور ر ی قبلهی شهرکت داشهته

 .است 

م از تهیهه توسهط شههرداری و تصهویب انجمهن شههر در مهورد اخهذ جهرائآئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پهس -11تبصره 

 قابل اجراست. و این ارزش معامالتی سالی یكبار قابل تجدیدن ر خواهد بود 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده. 

  .خاص به شرح زیر تعیین میالردد مالیات و عوارض خدمات -43ماده 
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د ، دریهایی و ههوایی پهنر درصهه(بهه اسهتثناءریلی) کشهور بها وسهایل زمینهیحمل و نقل برون شهری مسافر در داخهل -الف

 (بهاء بلیط )به عنوان عوارض %5

ک یهعوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کهابین اعهم از تولیهد داخهل یها وارداتهی حسهب مههورد معهادل –ب 

 گمرکی و حقوه ورودی آنها در هزار قیمت فروش کارخانه )داخلی ( و یا یک در هزار مجموع ارزش

بههه اسههتثناءخودروهای ) عههوارض موضههوع بنههد )ب( ایههن مههاده در مههورد خودروهههای بهها عمههر بههیش از ده سههال-تبصههره.

 %100)و حهداکثر تها صهد درصهد(%10) بهه میهزان سهاالنه ده درصهد تها مهدت ده سهال ( سهابه ازاء سپری شدن هر )گازسوز

  .یابد افزایش می عوارض موضوع بند مزبور این ماده(

 پهس از موعهد مقهرر موجهب تعله  جریمهه ای معهادل دو ایهن قهانون (43)وپرداخت مالیات و عوارض موضوع مهاده-46ماده 

 .به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود %2درصد

 ر نهرن مالیهاتنرن عوارض شههرداریها و دهیهاری هها در رابطهه بها کهاال و خهدمات مشهمول ایهن قهانون عهالوه به–38ماده 

 .گردد  این قانون بشرح زیر تعیین می  16موضوع ماده

 %1/5   این قانون 16 کلیه کاالها و خدمات مشمول نرن ماده–الف 

 %3 انواع سیالار و محصوالت دخانی–ب 

 %10 انواع بنزین و سوخت هواپیما–  

 %5 و نفت کوره  105 نفت سفید و نفت گاز–د 

تبصره واحدهای تولیهدی محهیط زیسهت کهه اسهتانداردها و ضهوابط حفاظهت از محهیط زیسهت را رعایهت نمهی نماینهدطب  

                 تشههخیص و اعههالم سههازمان محههیط زیسههت ) تهها پههانزدهم اسههفند مههاه هههر سههال بههرای اجههراء در سههال بعههد( همچنههین 

ز ا %1 مالیهات و عهوارض متعله  موضهوع ایهن قهانون مشهمول پرداخهتنفت و واحدهای پتروشیمی، عالوه بهر  پاالیشالاه های

 .قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی می باشد

عوارض داخل حهریم شههرها بهه حسهاب شههرداری محهل وخهار  از حهریم بهه حسهاب تمرکهز وجهوه - (بند )الف- 39ماده 

 وزارت کشور واریز میالردد

  : عوارضمعافیت های مقرر در قوانین مربوط به  . 

 قانون حمایت از احیاء و نوسازی بافت های فرسوده-1

قانون حمایت از احیاء و نوسهازی بافهت ههای فرسهوده ، ناپایهدار وناکارآمهد وسهكونتالاه ههای غیهر رسهمی 8استناد ماده  1/1

رح هههای و بههه من ههور تشههوی  مالكههان ، سههرمایه گههذاران وسههازندگان و تسههریع در فرآینههد احیههاء ،بهسههازی و نوسههازی طهه

مصوب موضوع این قانون ،کلیه اراضی وامالک واقع در پهروهه ههای اجرایهی یهاد شهده و همچنهین سهایر ابنیهه واراضهی واقهع 

در سایر نقاط محدوده بافت های فرسهوده و ناکارآمهد شههری بها کهاربری مسهكونی از حیه  عهوارض صهدور پروانهه و تهراکم 
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آیهین نامهه اجرایهی 46ومهاده 1382یهد و عرضهه مسهكن مصهوب سهال قهانون سهاماندهی و حمایهت از تول16مشمول مهاده 

قانون مذکور می باشد شهرداریها مكلفند نسبت بهه تقسهیط و یها مشهارکت در پهروهه هها بهه ازاء بههای عهوارض متعلقهه ویها 

موکول نمودن پرداخت عوارض بهه مقطهع پایهان عملیهات سهاخت وسهاز و دریافهت آن بهر اسهاس بههای روز ، حسهب مهورد 

  . دام نماینداق

انی قانون رقابت پذیری برابهر مصهوب شهورای پهول واعتبهار بهه موجهب ایهن تبصهره هریهک از مودیه 59به استناد ماده -2-1

 عوارض دریافت می شود %80خود را یكجا پرداخت نمایند  که عوارض صدور پروانه ساختمانی متعل 

 16/1/1390مصوب  فرهنگي جمهوري اسالمي ایرانقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

قههانون برنامههه ششههم توسههعه،افراد تحههت پوشههش کمیتههه امههداد امههام خمینههی )ره( و  80 بنههد ) ( مههاده 2 طبهه  ردیههف-1

پوشهش نهادهها و سهازمانهای حمهایتی از پرداخهت  سهاز بهرای هرکهدام از افهراد تحهت سازمان بهزیستی و خیهرین مسهكن

ی ههای انشهعاب آب، فاضهالب، بهره و گهاز بهرا هرداری و دهیهاری و هزینههپروانه سهاختمانی، عهوارض شهی صدور ها هزینه

ی ، فقهط بهرا(بنهای مفیهد بها مشهاعات  متهر مربهع120تها )واحدهای مسكونی اختصاص یافته به آنان براساس الالهوی مصهرف 

  .یک بار معافند

 27/6/1358   اصالحی مصوب 

 27/6/1358صالحی مصوب 

 27/6/1358الحاقی مصوب 

 27/6/1358الحاقی مصوب 

 6/1358 /27الحاقی مصوب 

 

 دینهی صهرفاً مهذهبی اقلیهت ههای هها، امهاکن  قهانون برنامهه ششهم توسعه،مسهاجد، مصهلی 95ماده  ذیل مطاب  تبصره-2

ی حهه  ههها هههای علمیههه شههامل مراکههز آموزشههی، پاوهشههی و اداری از پرداخههت هزینههه مصههرح در قههانون اساسههی و حههوزه

 .انشعاب آب، بره، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف میباشند

تاسیسات گردشالری از ههر ن هر تهابع قهوانین و مقهررات بخهش صهنعت گردشهالری بهه  98بند ) الف( ماده  2 طب  ردیف-3

 دشاستثنای معافیت های مالیاتی است و از مشمول قانون ن ام صنفی مستثنی می با

تها  قانون جامع ایثهارگران مشهموالن ایهن قهانون بهرای احهداث یهک واحهد مسهكونی بها زیربنهای مفیهد 6به موجب ماده -4

مترمربههع تجههاری در شهههر محههل سههكونت خههود از پرداخههت هزینههه هههای عههوارض صههدور پروانههه هههای  20مترمربههع و 120

مهع عهاف میباشهند. مفهاد ایهن مهاده در احهداث مجتساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی بهرای یكبهار بها معرفهی بنیهاد م

 .های مسكونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود

بودجهه کهل کشهور در سهال  9 ، و بنهد )د( تبصهره1397و1396بودجه کل کشهور در سهال ههای  9به موجب بند )ه( تبصره-5

امالکی که به نام وزارت آمهوزش وپهرورش مهی باشهد پهس از تصهویب درخواسهت سهاماندهی و بهینهه سهازی  1399 و 1398

کاربری بخشی از امالک و فضاهای آموزشهی، ورزشهی و تربیتهی خهود در شهورای آمهوزش و پهرورش و کمیسهیون مهاده پهنر 
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داری، نقههل و انتقههال، احههداث بنهها و شههورایعالی شهرسههازی و معمههاری ایههران، از پرداخههت عههوارض تغییههر کههاربری، بهههره بههر

  .تخریب بازسازی معاف می باشد 

  .اقدام خواهد شد 1401در صورت پایداری در بودجه کل کشور سال 

کلیه دستالاه های اجرائهی موظفنهد نسهبت بهه اجهرای صهحیح سیاسهت ههای کلهی تهرویر و  86 به موجب بند )الف( ماده-6

 .اقدام نمایند 29/2/1389   امور ایثارگران ابالغی تحكیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی 

دور ، افهراد دارای معلولیهت از پرداخهت هزینهه ههای صه1397قهانون حمایهت از معلهوالن مصهوب سهال  19به استناد ماده -7

  .پروانه، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی معاف می باشند

بهرای یهک واحهد مسهكونی مجهاز فهرد دارای معلولیهت صهرفاً  ده از تسهیالت موضهوع ایهن مهاده بهرای ههراستفا -1تبصره 

 :قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور  .است

 هر  گونه  تخفیف  وبخشودگی عوارض  شهرداری  ها توسط  دولت  ممنوع  است  :23بند )ت ( ماده 

 ساخت وساز عوارض پرداختاز  علمیه های حوزه آموزشی،پاوهشی واداری فضاهای معافیت :37ماده  1بند

 .باشند می معاف صلیا فضاهای برای ًصرفاو سازت ساخ عوارض های هزینه مساجدازپرداخت: 1تبصره

  .دولت مكلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حكم این ماده را در لوایح بودجه ساالنه پیش بینی کند-2تبصره 

 %1 قهانون مهدیریت خهدمات کشهوری مكلفنهد یهک درصهد 5کلیه دسهتالاه ههای اجرائهی مشهمول مهاده –37بند ) ( ماده 
د را طهی قهرارداد مشهخص بها سهازمان صهدا و سهیما صهرف تولیه (6( )4)(1)اعتبارات هزینه ای خود را بهه اسهتثنای فصهول

  .برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطالع رسانی نمایند

 .و اصالحات بعدی آن دائمی می شود 2/10/1391خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  قانون جامع-47ماده 

 .صندوه توسعه حمل و نقل از هر گونه مالیات و عوارض معاف است فعالیت های-48ماده 3تبصره   

تهر م100بهه بعهد ازدوا  نمودنهد و سهاکن شهرصفادشهت و روسهتاهای حهریم مهی باشهند حهداکثر  97سال  ازبرای جوانانیكه 
  بنای مسكونی از  بهای خدمات  معاف می باشند.

ه  سهال  سهاکن  محهدود 2به من ور حمایت  از طرح فرزنهد آوری  مقهرر شهد  بهرای  مهادران زیهر  چههل سهال  کهه حهداقل  
ه مسهتندات  نهام پهدران آنهها  بها ارائهه مهی شهوند  به  سهوممصوبه دارای  فرزند  این  تاری د و از نقانونی شهر صفادشت باش

ار شهوند. دبرخهورد  بهرای یكبهار متهر مربهع  مجهوز  مسهكونی  رایالهان  120الزم طب  مقررات  و ضوابط  شهرداری از  امتیاز  
 د.ضوابط  مربوط به آن  طی سال  توسط شورای شهر  بررسی و تصویب  می گرد

 رات وضوابط مقرشورای  اسالمی شهر  طب    مصوبهو  داتوران  شهر صفادشت  با ارائه  مستنآحمایت از نخبالان  ومقام من ور  به
 متر مجوز مسكونی رایالان برای یكبار  برخوردار شوند.120امتیاز    شهرداری از

درصد   20تسویه حساب  به  تشوی   برایکه در سالهای  قبل احداث بنا کرده اند  شرایط  پرداخت  نداشته اند  آندسته از مودیانی 
 لحال  می گردد.  به عوارض آنها تخفیف
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مصوبه  مجلس   24/6/1400مورن   173-52421/11و طی  نامه شماره    3/6/1400ت دولت به تاری  نیه  67585طب  مصوبه شماره 
ش  تولید  قانون جه  14قانون اساسی  جمهوری اسالمی ایران، طی فصل چهارم ماده  123اسالمی  در راستای اجرای اصل شورای  

ازی  با سو شهر  پروانه ساختمانی ، گواهی  پایانكار ساختمان و کلیه برنامه های  حمایتی  وزارت راه  دمسكن هزینه صدور  وتمدی
 .شودتخفیف  محاسبه و دریافت می   30%

 1/2/1394  مالي کشورمصوب  رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظامقانون 

 شهرداریها مكلفند حداکثرتا یهک هفتهه پهس از پرداخهت نقهدی یها تعیهین تكلیهف نحهوه پرداخهت عهوارض بهه : 59  ماده
 .صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند صورت نسیه نسبت به

 .صدور پروانه توسط شهرداری ممنوع استونی هنالام صدور پروانه یا بعد ازدریافت وجه مازاد بر عوارض قانیا درخواست 

 .ه تصویب شورای اسالمی شهرمی رسدخواهد بود که ب رض به صورت نقد شامل درصد تخفیفیعوا %100 درصد پرداخت صد

نهی کهه بهه تصهویب شهورای اسهالمی شههرمی رسهد . در پرداخت عوارض به صورت نسیه ) قطعی و یها یكجها( نیهز بهه میزا 
 . حداکثر تا نرن مصوب شورای پول و اعتبار به مبلآ عوارض اضافه می شود

قهانون خهدمات  5 هاجرائهی موضهوع مهاد در صهورت عهدم اجهرای بها کهاربری مهورد نیهاز دسهتالاههایشهرداریها مكلفند  
ا دسهتالاه اجرائهی ذی ربهط بها تقاضهای مالهک خصوصهی یها تعهاون بهکشوری تا پایان مهلت قانون، بدون نیهاز بهه موافقهت 

 .پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طب  قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند

 اقداماتي که احتیاج به کسب مجوز ندارد 

 .احتیا  به مراجعه شهرداری و کسب مجوز ندارد خدماتی آزاد شدهرف متقاضیان در محدوده اقدامات زیر از ط

 انیمرمت پشت بام از قبیل تعویض قیر گونی پوشش آسفالت، نصب موزایک، اندود کاه گل، تعویض یا تعمیر شیرو-1 

 تعویض موزایک ساختمان و راه پله-2 

 سفید کاری و نقاشی و نصب کاشی-3 

 نما سازی اعم از ساختمان ودیوار حیاط-4 

 محوطه سازی در منازل و مجتمع های مسكونی مشروط بر عدم حذف پارکینگ-5 

 تعمیر یا تعویض سرویس های بهداشتی-6

وارد مهتعمیر درب یا پنجره مشروطه به عهدم تغییهر در ن هام فنهی و معمهاری و کهاربری سهاختمانی تبصهره: تحقه  ایهن -7 

 ههای تولیهد شهده بهه محلههای از قبهل تعیهین شهده از همشروط به جمع آوری، پاکیزه سازی محهیط شههری و انتقهال نخاله

ملیهات و اخهذ جهرایم و شههرداری مكلهف اسهت نسهبت بهه توقهف عطرف شهرداری، توسط مالک میباشد در غیر اینصهورت 

 .هزینه های متعلقه اقدام نماید
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 110201 هاي ساختماني در حد تراکم پایه مسکونيعوارض بر پروانه  -1

 د.واحدی( طب  فرمول و جدول ذیل محاسبه میالرد عوارض صدور پروانه ساختمانهای مسكونی )تک -1-1

 

  kدرصد   سطح  ناخالص  کل بنا ردیف

  برابر با ارزش منطقه ای %60 مترمربع 150 تا  0  1

  برابر با ارزش منطقه ای %80 300تا  0  2

  برابر با ارزش منطقه ای %80 مترمربع 450تا  0  3

  برابر با ارزش منطقه ای %120 مترمربع 600تا 0  4

  برابر با ارزش منطقه ای %130 به باال مترمربع 600از     5

 جمع کل بناهای  راهرو ها  خرپشته و غیره برابر با ارزش منطقه ای مشاعات  6
 

 .گردد مسكونی )مجتمع( طب  فرمول و جدول ذیل محاسبه میهای  عوارض صدور پروانه مجتمع -2-1

 عوارض صهههدور پروانه مجتمع مسكونی=درصهههدعوارض مربوطه× متراه مجاز× ارزش محله ای زمین× میانالین سهههطح واحدها

 تعداد واحد های  مسكونی÷ میانالین  سطح هر واحد عبارت است از سطح ناخالص  کل بنا 

ناخهالص   سهطحمبنای محاسبه عوارض برای هر متهر مربهع  kدرصد   کل بناسطح  ناخالص   ردیف

 کل بنا

 (100 ÷قیمت منطقه بندی هر متر مربع  * )میانالین سطح  واحد ها %50 مترمربع 300تا  0  1

 (100 ÷ها سطح  واحدقیمت منطقه بندی هر متر مربع  * )میانالین  %80 مترمربع 600تا 0  2
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 (100  ÷* )میانالین سطح  واحد هاطقه بندی هر متر مربع قیمت من %80 مترمربع 900تا  0  3

 (100  ÷* )میانالین سطح  واحد ها قیمت منطقه بندی هر متر مربع %90 مترمربع 1200تا  0  4

 (100  ÷* )میانالین سطح  واحد هاقیمت منطقه بندی هر متر مربع  %100 به باال عمترمرب 1200از  بیش    5

 

من ور از واحد مسهههكونی تک واحهد، اعیهانی اسههههت کهه در سههههطح بهیش از یهک واحهد احهداث نشههههود :1تبصره

که بهرای سههكونت یهک خهانوار سههاخته شههود بها محاسههبه عهوارض از فرمهول تهک واحهدی محاسههبه میشههود و در 

هههوب نمیالهردد و در اینالونهه صهورتی کهه در ههر طبقهه و یاطبقهات دو واحهد سههههاخته شههههود تهک واحهدی محسه

 .موارد نحوه محاسهههبه عوارض زیربنا )احداث اعیانی مسكونی( از نوع مجتمع مسكونی مالک عمل خواهد بود

 بهر یها بیشهتر میباشهند ، بهاالترین ارزش معبهر مربوطهه مهالک عمهل2در محاسهبه ارزش عرصهه ههای کهه دارای :2تبصره 

ی ذکور راه عبهور داشههته باشههد بهه عنهوان مثهال اگهر سههاختمانی دارای بنهامشههروط بهه اینكهه از معبهر مه خواهد بود

ا نسههبت بهه راه دسهترسههی کهه دارنهد البتهه به مسهكونی و تجاری باشهد قیمت محله ای برای محاسهبه عهوارض هرکهدام

 .دردگ گزارش کتبی واحد فنی وشهرسازی محاسبه می

 

 

 110202ي پایه غیر مسکون عوارض بر پروانه هاي ساختماني در حد تراکم-2

               :طبه  جهدول و فرمهول ذیهل (تجهاری، اداری، صهنعتی( بها ارتفهاع و دهنهه مجهاز )تهک واحهدی)بناههای  مترمربع Sعوارض 

 P ×S × K = A 

تجاااري شااامل    طبقات ردیف

مغازه ها رساتوان  

 تاالر

اداري  و 

 دفتري 

سااارایداري و     صنعتي   

 نگهباني 

 

 

و  کاااااااار ري 

تاسیسااااااات  و 

 سرویس غذا

ویالیاااي   

خااااارج 

 بافت

ویالیاااي    

داخاااال 

 بافت

فرهنگاااااي    

بهداشاااااتي  

اموزشااااي  و 

خاااااادماتي  

وخوابگااااااه  

 دانشجویي

 -دامااااداري    

مرغداري  صانایع 

تبااااااادیلي  

 کشاورزي

 3P 4P 2P P P 3P 1P 50%P 25%P زیر زمین 1

 9P 5P 2P 1/5P 2P 10P 2P 1 P 1P همكف  2

 3P 3P 2P P 2P 12P 3P 75%P 50%P اول   3

 3P 2/5P 2P P 2P   P 50%P دوم   4

 2/5P 2P P P P   P 50%P سوم و باالتر    5

 2/5P 2P P 2P 2P 2P 1P 50%P 50%P انباری  6

 5P 3P 2P P P 2P 1P 25%P 50%P نیم طبقه 7

 p p p p p p p p p مشاعات 8

 

داري، صنعتي با ارتفاا  و دهناه مجااز )مجتماع ( طباو فرماول و جادول مترمربع بناهاي )تجاري ، ا sعوارض  -1-2

 P ×S × K = A         .  ردد ذیل محاسبه مي
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 مالح ات  اداری  K تجاری    K   طبقات   ردیف

میباشهد  نكتهع :  من هور   2برابهر    Nحداقل  P (N+10)  15%P (N+10)%20  زیر زمین 1

از ارتفاع  و دهنه مجهاز  ضهوابط  اعالمهی  در 

طههرح هههای  مصههوب  شهههری  میباشههد  

 دهنه 40حداکثر  

 ((N+10)واحد = )30تا  

 (N+10)واحد   30بیش از 

                                2 

طبه   ارزش  منطقهه ای  کهه دارایهی  مههالک  

 می باشد.  می کند  مالک  عمل

 P(N+10)   20% P(N+10)%30 همكف  2

 P(N+10)   15%P (N+10)%20 اول   3

 P(N+10)   15%P (N+10)%20 دوم   4

 P(N+10)   15%P (N+10)%20 سوم و باالتر    5

 P(N+10)  10%P (N+10)%15 انباری  6

 P(N+10)  15%P (N+10)%20 نیم طبقه 7

 -ی  سههرویس بهداشههت-شههامل  راهروههها  s× P  s× P  مشاعات  8

 نماز  خانه می شود

 

ناه تا  واحادي و باا ارتفاا  و ده ( تجااري و اداري )اختماني با کاربري غیرمساکونيعوارض صدور پروانه س-2-2

 مغایر با ضوابط مجاز طرح شهر

 .دمیالرد محاسبه و از مسدی اخذ ذیل فرمول وارتفاع غیرمجازطب  واحد تجاری اداری با عرض ازیک مترمربع عوارض یک:1تبصره

P(1+× ضریب  طبقات 

 

 اداری -k تجاری  -k طبقات ردیف

 5P 5P زیر زمین 1

 7P 4P همكف  2

 4P 3P اول   3

 4P 2/5P دوم   4

 2/5P 2P سوم و باالتر    5

 2P 2P انباری  6

 P P نیم طبقه 7

زیهر  فرمهول غیهر مجهاز طبه  وارتفهاع بهاعرض یاچندواحهد تجهاری تجهاری مجتمهع از یهک مترمربع یک عوارض:2بصره ت

 . گردد می محاسبه

(1+×P ضریب  طبقات 

 

  10     10      +10   +  

L+L1  +  H-h  + H-h 

  10     10      +10   +  

L+L1  +  H-h  + H-h 
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 ارتفاع مجاز  hارتفاع فعلی، H،عرض دهنه ی مجاز1Lعرض دهنه فعلی،Lتعداد واحد )بیش از یک واحد، n : توضیح

 ضریب طبقات =تجاری،اداری طبقات ردیف

 چند واحدي( موارد زیر رعایت  ردد )عوارض صدور پروانه ساختماني از مجتمع هاي تجاري و اداري -3-2

 راینبنهابه دوتیغه بهین از فاصهله دسهتورالعمل عبارتسهت بهر ههر مغهازه،دراین یعنهی هر مغهازه موردن ر برای دهنه-3تبصره

 تعلهه  آن عههوارض پههذیره طههول وبههه اضههافه مجازاسههت درب باشههدمالک محاسههبه دهنههه چنههد دارای مغههازه یههک چنانچههه

 عمهل بهر مغهازه،مالک مجهاز از بزرگتهرین بهر دهنهه اضهافه فقهط باشهند مختلهف از جههات هها دهنه وچنانچه خواهدگرفت

 داخهل طبقهه نهیم دارای ههر چنهد آن بعهدی طبقهه واحهدتاکف کهف از فاصهله اسهت عبهارت من ور از ارتفهاع و بود خواهد

 .باشد مغازه

 وسهط قسهمت بهاز پاساهباشد،فضهای یها مجتمهع صهورت کهه بهه واداری تجهاری واحدهای عوارض پذیره درمحاسبه-4تبصره

 ینمه قهرار  مهورد محاسهبه مینمایهد رویهت قابهل ازهرطبقهه را وتمهام طبقهات داشهته امتهداد سهاختمان در طول ارتفاع که

 .گیرد

 بهه طومشهر تهر اززیهرزمین اول پهایین ههای زیهرزمین عهوارض قضهائیه قوه 16985م/شماره  مصوبه 3بند  استناد به-4تبصره

 .یباشد م اول کمتر از زیرزمین%10اول   زیرزمینتر از  پایین ازاءهر طبقه به باشد داشته اداری تجاری، قابلیت اینكه

 میهانالین مهالک عمهل بیشهترازحد مجهاز اسهت تجهاری واحهدهای وارتفهاع دهنهه عهرض که تجاری های در مجتمع-6تبصره

 .غیر مجاز است واحدهای وارتفاع دهنه عرض

ههای  باز مورد اسهتفاده در کاربریههای مختلهف کهه در راسهتای انجهام فعالیهت مربوطهه مثهل کارگهاه برای فضاهای-7تبصره 

 1/2 ومعهادل یهک د ... پمه  بنهزین و-کهارواش–گهاراه -انبارههای علوفههفهروش  صنعتی و تولیدی ، باراندازهای دفاتر آههن

  .ردیف انباری لحال گردد

  خواهد شدکال براساس منطقه ای  بر جبهه اصلی محاسبه اداری و صنعتی  عوارض بناهای واحدهای تجاری-88تبصره

گلخانهه ههای مسهقف بها پوشهش  اسهتانداری محتهرم ، عهوارض بنهای 29/10/1396مهورن  2667/4/99پیهرو نامهه -9تبصره

ن و همچنهین سهایر ابنیهه و تاسیسهات احهداثی ن یهر انبهار، سهاختما پالستیک و سبک از پرداخت عوارض معاف مهی باشهند

 .برابر ضوابط تعرفه مصوب محاسبه خواهد شدمسكونی ، دیوارکشی ، دفاتر اداری و غیره 

آبزیهان  های مسهقف کشهاورزی بها مصهالح سهاختمانی )سهنالین( و دامهداریها و مرغهداریها و عوارض بنای گلخانه-10تبصره  

 .تعرفه صنعتی محاسبه خواهد شدیک سوم 

عرضهه  خهدمات عمهومی مثهال میهادین میهوه و تهره بهار ، بازارههایدرمحاسبه عوارض زیر بنها بهرای واحهدهای -11تبصره  .

         شهههروند ،اتكهها ،رفاه...ونههانوایی ههها ،جایالاههههای عرضههه مههواد سههوختی ،ره ای یههمسههتقیم کههاال ، شههعب فروشههالاههای زنج

دارای مجهوز از )...حمهل و نقهل عمهومی ،دفهاتر خهدمات الكترونیهک ،پسهت ،مخهابرات و آهانس های مسهافرتی و بنالاهههای

 .پذیره تجاری لحال شود 1/6  مراجع ذیربط(یک ششم
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تی لحهال شوند تها زمهانی کهه تغییهر کهاربری ندهنهد کهاربری آنهها خهدما وایی میکه کاربری آنها نان تجاری هایی–12تبصره  

 .شود  شده و عوارض خدماتی از آنها اخذ می

سهالمی و ابرای محاسبه عوارض زیربنهایی اسهتقرار ادارات دولتی،وابسهته بهه دولهت ،ارگانهها ونههاد ههای انقهالب -13تبصره  

 .تعرفه اداری استفاده شود  1/5عمومی و سایر موارد مشابه از یک پنجم

ورزشهی و سهایر مهوارد مشهابه بهر اسهاس یهک -بهداشهتی-درمهانی-مراکهز آمورشهی ،تحقیقاتی،فرهنالی،مهذهبی-14تبصره 

ه مهی بایسهت نسهبت به تعرفه اداریمحاسبه خواهد شد.)صرفا تها زمهان حفها کهاربری و در صهورت تغییهر کهاربری، 1/5پنجم

 .به قیمت روز اقدام نماییدالتفاوت عوارض متعلقه  پرداخت ما به

تجدید بنای سهاختمانی مجهاز تخریهب شهده و یها در حهال تخریهب ناشهی از حهوادث غیهر متفرقهه مثهل زلزلهه - 15تبصره 

در  بهه میهزان اعیهانی موجهود مشهمول عهوارض بها ضهریب صهفر محاسهبه گهردد ،حری ،رانش زمین، بمباران، سهیل وغیهره

 د.شو ن با ن ر مرجع ذیصالح لحال میودخصوص حری ،معافیت در صورت غیر عمدی ب

  110205عوارض بالکن و پیش آمد ي در معابر -3

الرعایههه  وزیههر کشههههور بههه شههههرح ذیههل الزم8/12/1372مههورن  34/3/1/25798ضههههوابط مقههرر در بخشههههنامه کلیههه 

از سهطح معبهر یها  الخصهوص ارتفهاع مناسهب ای کهه بها رعایهت ضهوابط شهرسهازی علهی برای محاسبه عوارض ابنیه اسهت

 .شود خیابان به طرف فضای بیرون از ملک پیش آمدگی دارند به شرح ذیل استفاده می

تهر مربهع بنها بهرای بناههای اداری بهه ازای ههر م-برابر عهوارض پهذیره تجهاری5برای بناهای تجاری به ازای هر متر مربع ، -الف

طقهه ای برابهر قیمهت من20وارد بهه ازای ههر متهر مربهع بنها ،برابر عوارض پذیره اداری بهرای بناههای مسهكونی و سهایر مه3، 

 زمین

 یههک پههنجم .....دکورهههای برجسهههته و -نماسهههازی-آمههدگی بنههای غیرمفیههد ماننههد بههارانالیر  پههیش بههرای محاسهههبه-ب 

 .عوارض پذیره اداری وصول میالردد

روبهاز داخلهی کهه پروانهه  ههای عهوارض بهالكن :برای محاسبه عهوارض بهالكن هها نصهف عهوارض فهوه من هور گهردد -  

صهههادر شهههده باشهههد، قابهل وصهههول نبهوده و در جمهع زیربنها نیهز من هور  1364ملک قبهل از سهههال  سههاختمانی

  .نخواهد شد

صدور مجوز پیش آمدگی بر اساس ضوابط سیما و من ر شههری صهورت مهی گیهرد در صهورتیكه مالهک بهدون مجهوز احهداث 

 .ش رای بر ابقاء بنا بدهد مشمول این تعرفه می شوده  100نماید و کمیسیون ماده 

 

 110204-110203–عوارض بر پروانه هاي ساختماني مازاد تراکم پایه مسکوني و غیر مسکوني -4
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 بینهی شهههدن دردفترچهه برای محاسههبه عوارض مازاد بر تهراکم مجهاز بها کاربریههای مختلهف کهه برابهر ضهههوابط پهیش

طههرح هههادی مصههههوب موجههود و طههرح تفصههههیلی و همچنههین در صههههورتیكه امههالک واقههع در حههوزه شهههههر نیههاز بههه 

افزایش تراکم داشته باشند هنالهام پیشهنهاد بهرای تصهویب در کمیتهه فنهی طرحههای ههادی یها کمیسهیون موضهوع مهاده 

 .شود استفاده می قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر5

مهازاد تهراکم پیشهبینی شهده در طهرح  :تفصهیلی بینهی شهده در ضهوابط عوارض مازاد بهر تهراکم پایهه تها سهقف پهیش -1

بط تهراکم پایهه حهداقل تراکمهی اسهت کهه در ضهوا .تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایهه در ههر شههر میباشهد

  .شود بینی می طرح در هر منطقه پیش

یها کمیتهه فنهی 5بینی شهههده دروضهههع موجهود پهس از تصهههویب در کمیسهههیون مهاده  عوارض مازاد بر تراکم پیش-2
 K × P × S    100یا ابقاء توسط کمیسیون ماده

Sمساحت مربوط به افزایش تراکم میباشد. 

 برای بناهای مسكونیKضریب  

 برابر ارزش  منطقه ای5/2              بناهای تجاری

 برابر ارزش  منطقه ای               بناهای کارگاهی

 برابر ارزش  منطقه ای  2                   بناهای اداری

 برابر ارزش  منطقه ای 1           بناهای  مسكونی  

نكته: بدیهی است در صورت عهدم تصهویب پیشهنهاد مهذکور توسهط مراجهع ذیصهالح، مبهالآ دریهافتی یها تضهمین اخهذ  . 
 .شده در این خصوص باید به مسدی مسترد گردد

  .گردد احداث پارکینالهای عمومی شامل پرداخت عوارض نمی :1تبصره  

  .متقاضی مكلف به پرداخت عوارض زیربنا عالوه بر عوارض مازاد تراکم میباشد :2تبصره 

 110206عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري -5

ر هر قطعه زمینی که در معهرض اجهرای طهرح ههای تعهریض و توسهههعه و اصهههالح معهابر و خیابهان هها و میهادین در برگهذ

ک احداثی یا اصهالحی یا تعریضهی یا توسههعه ای قهرار مهی گیرنهد عهوارض ارزش افهزوده ناشههی از اجهرای طهرح بهرای یه

ات شههورای اسههالمی شهههر نسههبت بهه پرداخهت بار به آنها تعله  مهی گیهرد شهههرداری ضههمن اینكهه طبه  مصههوب

  %30ارزش منطقهه ای ملهک بهاقی مانهده و  %20غرامت اقدام مهی کنهد نسهههبت بهه مطالبهه اقهدام میكنهد نسهههبت بهه 

ی ارزش منطقهه ا %30ارزش منطقه ای از ملكهی کهه بهه خیابهان مشهههههرف میالهردد را نیهز اخهذ خواههد کهرد ) من هور از 

ه  مشهرف  میشهود  آن اسهت کهه کهل  ملهک  قبلهی  مشهرف  بهه خیابهان  کهامالً   در طهرح  قهرار گرفته ملكی که بر خیابان

 وملک  پشت  آن بر  خیابان مشرف  می شود.
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 110206عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهري و تغییر کاربري امالک با درخواست مال  -6

ادی ههبرابهر ضهوابط طهرح  کهاربری و بناههای بها تغییهر کهاربری امهالکبرای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی ازدرخواست 

ر دکهاربری دارنهد  شههر کهه نیهاز بهه انطبهاه محهدوده و حهریم و تفصیلی شهر و همچنین اراضهی و سهاختمانهای واقهع در 

و قهانون شهورای عهالی شهرسهازی  5ههادی یها کمیسهیون موضهوع مهاده  آن جهت تصویب کمیته فنی طهرحاد هنالام پیشنه

 .دبه محاسبه عوارض اقدام نمای معماری نسبت

 تبصره:جدول ذیل شامل پذیره پرونده های  مطرح شده در کمیسیون  که مشمول جریمه می  گرددد نیز می شود.

 شرح   درصد  عوارض  تخصیص  یافته نوع  تغییر کاربری  ردیف

  متراه تغییر یافتهبرای مقدار به   2P  از انواع کاربری به حمل و نقل و انباری 1

  برای مقدار به متراه تغییر یافته  10P  مسكونی به تجاری 2

  برای مقدار به متراه تغییر یافته  2P  تجاری به مسكونی 3

  برای مقدار به متراه تغییر یافته  5P  مسكونی به اداری و انباری 4

  تغییر یافتهبرای مقدار به متراه   2P  اداری و انباری به مسكونی 5

  برای مقدار به متراه تغییر یافته  3P  متر3000کشاورزی به صنعتی تا  6

  برای مقدار به متراه تغییر یافته  5P  متر 3000کشاورزی به تجاری و اداری تا  7

  برای مقدار به متراه تغییر یافته  5P  کشاورزی به مسكونی 8

  برای مقدار به متراه تغییر یافته  7P  یخدماتی و فضای سبز به مسكون 9

  برای مقدار به متراه تغییر یافته  7P  فضای سبز خدماتی به تجاری 10

  برای مقدار به متراه تغییر یافته  5P  صنعتی به ویالیی  11

 

 .هر نوع کاربری به فضای سبز تبدیل شود عوارض تعل  نمی گیرد-1

اده سههطح شهههر، کارشهناسههی و یها جهرایم کمیسههیون مهمبلآ مذکور عالوه بر عهوارض ههای پهذیره، الزم بذکر اینكه -2 
 .خواهد بود100
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متهر  3000و کمتهر از  P2/1متهر 3000بها متهراه زمهین بهیش از  کشههاورزی بهه صههنعتیبرای تغییر کاربری بهرای امهالک -3

 .عمل گرددPبرابر 

ر از متهر ارزش منطقهه ای و کمته 3000از  بها متهراه زمهین بهیش کشهههاورزی بهه تجهاریبرای تغییر کاربری بهرای امهالک -4

 .عمل گرددP2متر برابر  3000

ا بهانجهام شههده  طبه  توافقهاتاگر شههرداری با مصهوبه شهورای اسهالمی شههر بجای مبهالآ فهوه جهدول فهوه الهذکر -5
 .ه الذکر معاف خواهد بودمالكین اقدام به تحویل ملک نماید مالک از پرداخت عوارض فو

 قهانون شهههرداری تصههمیم 100اگر مالهک تغییرکهاربری مغهایر بها ضههوابط شههرسههازی انجهام دههد پرونهده در مهاده -6
 .گیری خواهد شد

در فرمهول  برابهر ضهههریب مربوطهه در کهاربری مربوطهه دو برای محاسههبه عهوارض تغییهر کهاربری در حهریم شههههرها-7
 .گردد فوه عمل می

 از ملهک بهه شههههههرداری واگهذار میالهردد. چنانچهه قیمهت تغییهر کهاربری زمهین، بخشهههههی در مواردی که در قبال-8
 ملک مورد واگذاری از عوارض تغییهر کهاربری، دفترچهه محاسهههباتی عهوارض کمتهر نباشهههد باقیمانهده پهالک مشهههمول

 .ت عوارض تغییر کاربری اخذ خواهد شدالتفاو عوارض تغییر کاربری نخواهد شد، در غیر اینصورت مابه

در صهورت عدم تصهویب پیشهنهاد مذکور توسههط مراجهع ذیصههالح، مبهالآ دریهافتی یها تضههمین اخهذ شههده در ایهن -9
 .خصهوص به مودی بایستی مسترد گردد

 آموزش و پرورش  :   -7
 و بههه حسههاب  آمههوزش  %3از  کههل  بهههای خههدمات  مجههوز هههای  مسههكونی  ، تجههاری  ،  اداری  و خههدماتی  و غیههره مقههدار  

 واریز می گرد صفادشتبابت سرانه ورزشی به حساب شهرداری   %5پرورش و 

 :در آمد  حاصل از فروش و جمع آوری  زباله -8   
 :85العمل نحوه تعیین بهای  خدمات مدیریت پسماند  مصوب  مرداد ماه   مجلس شورای اسالمی  و دستور 20/2/83پیرومصوب 

 .بهای  خدمات پسماند طب  یک برا  پیشنهاد سازمان پسماند شهرستان مالرد وصفادشت اقدام خواهد شد 

 

 قهانو   عمهرا   و نهو سهازی   29مهاد    2ی طبه  تبرهر   سهاتممان ههای  پروانهه  و اصالح تمدید  عوارض  - 9
 :   اقدام گردد   1347شهری  مروب  سال  

قهع متهر اقهدام بهه سهاختمان سهازی مهی کننهد مكلهف بهه اتمهام بهه مو 20مالكین وکسانی که در میدان ها ومعهابر بهاالی  

سههاختمان بههه من ههور جلههو گیههری از متروکههه مانههدن سههاختمان و پیشههالیری از ایجههاد  مشههكالت ترافیكههی و اجتمههاعی و 

  داکثر تهها انتهههای مهلههت  منههدر  درپروانههه سههاختمانی  بههوده  چنانچههه  در مهلههت مقههرر سههاختمانمبلمههان شهههری و .. حهه

 احداث  نشود با رعایت موارد زیر پروانه ساخت  تمدید می شود . 

ا تغییدر چنانچه مالکین  برای تمدید پروانه ساختمانی در داخل مهلت در پروانه درخواست تمدیدد یدا احد ی  ید :23تبصره  

  ساختمانی  می نماید .هر نوع وجهی  شهرداری اقدام  به تمدید پروانه پرداخت  د بدوننیانم
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قی  ماندد   ها شدد   بدانیمه  تمام  ررر عملیات  آن شروع  لکن  بصورت تمدید پروانه بناهائی  که در مهلت  مق  : 24تبصره  

مانی  بده بابدت توویدل  عملیدات سداختبهای خدمات مقرردر قانون قانون نو سازی ع و  بر   29ماد     2تبصر   به استناد 

  .(  زمان حدور  محاسبه  خواهد شد  )زیر بنا  و پذیر  بهای خدمات  %  Xازای  هر بار  تمدید 

       X=  %20تمدید  بار  دوم                           X=  %10تمدید  بار اول         

 

 110206   -شهرداریها  قانون 101 ماده اعمال از حاصل افزوده ارزش عوارض -10

 عواقه اراضهی تفكیهک افهزوده ارزش بهر مالیهات قهانون 50 مهاده 1 تبصهره و شهوراها قهانون 80 مهاده 16 بنهد اسهتناد با

 سهوی زا تفكیكهی نقشهه تاییهد بهدون ابنیهه و اراضهی مهالكین از بعضهی اینكهه بهه توجهه شههربا حهریم و درمحهدوده

 کهه کسهانی کلیهه و رسهمی سهند فاقهد امهالک تكلیهف تعیهین واحهده ماده و نموده خود زمین تفكیک اقدام به شهرداری

 ارضمعه فاقهد مالكیهت ن هر از کهه عهادی اسهناد بها اراضهی و انهد نموده ریافت د مالكیت شهرداری سند ز ا استعالم بدون

 شههروندان بهه تبهع بهه و شههرداری بهه گزافهی هزینهه امهالک اینالونهه ز نیها مهورد تامین خهدمات بابت نتیجه در باشند

 .گردنهد مهی ری شههردا رالسههمقد پرداخهت مشهمول اصهالحی 101 مهاده ذیهل 4تبصهره  اجهرای رد  لذا گردد می تحمیل

اراضهی  تفكیهک درخصهوص تههران اسهتانداری فنهی امهور دفتهر 5/4/97 مهورن د/4054/41 شماره نامه استناد به همچنین

 یهرغیها  و شههرداری همهاهنالی بها و مجهاز اینكهه از اعهم  1390  باشهند شده تفكیک اصالحی 101 ماده حاکمیت از بعد که

طهرح  ضهوابط رعایهت بها و قهانون مهتن در منهدر  ارقهام طبه  معهابر و خهدماتی سهطوح بایهد باشد پذیرفته انجام مجاز

 .نمایند واگذار شهرداری به رایالان بصورت را عمل مالک تفضیلی

 .بود هدخوا شهرداری قانون اصالحی 101 ماده 3 تبصره برابر مربع متر 500 از بیش مساحت با امالک برای - 1

 .رددگ تفكیک قطعه چند به بره دکلهای و گازرسانی آبرسانی، های لوله خیابان، عبور اثر بر ملک یک اگر - 2

 .شد خواهد محاسبه مجاز تعرفه برابر آن عوارض و شده تلقی قهری عوامل به عنوان

شهده  خصمشه معهامالتی ارزش اسهاس بهر نمودنهد تفكیهک بهه اقهدام شهر هادی طرح ظوابط با مغایر که بناهایی برای - 3

  N2 × s گردد اخذ و محاسبه دارائی اداره

 کشاورزی های زمین - 4

 . شود محاسبه ای منطقه ارزش برابر 5/1 شود تفكیک ) متر 3000 زیر ( کوچكتر قطعات به اگر-الف

 . شود محاسبه ای منطقه ارزش برابر شود تفكیک 10 / 000 تا مربع متر 3000 باالی قطعات به اگر-ب

ا ر 90 سهال از قبهل 147 مهاده رای . شهود محاسهبه ای منطقهه ارزش % 50 باشهد بهاال بهه متهر 000/10 از کهه قطعهاتی-پ

 .شود می شامل

را   90 سهال از قبهل 147 مهاده رای . شهود محاسهبه ای منطقهه ارزش برابهر نیهز اداری و تجهاری و صهنعتی زمینههای - 5

 S × pصنعتی های زمین و S × 2p اداری و تجاری های زمین میشود شامل
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 ائهیدار معهامالتی ارزش برابهر نهیم نمودنهد تفكیهک بهه اقهدام شهرسهازی ضهوابط برابهر کهه ای مسهكونی ههای بنها - 6

 .گردد اخذ و محاسبه

 هبه اقهدام درحهال و انهد نكهرده پرداخهت نیاسهاختم و یازا تفكیهک افهزوه ارزش بههای که مسكونی های زمین برای - 7

 .گردد محاسبه زمین دارائی ای منطقه ارزش برابر دو هستند ساخت مجوز اخذ

 

 متعارف حد زیر آنها کردن کوچ  یا مل  واحدهاي تعداد افزایش یا تبدیل - 11

را  یمسهكون واحهدهای تعهداد افهزایش ، سهاختمانی تهراکم افهزایش یها و بنها در تغییهر گونه هر چنانچه مسكونی بناهای در

اگهر  برابهر ارزش منطقهه ای وبرابهر ضهوابط شهرسهازی  ،مهازاد واحهدهای مفیهد بنهای زیر برای K ضریب باشد داشته پی در

  .برابر ارزش منطقه ای خواهد بود 2مغایر با ضوابط شهرسازی می باشد 

S -   K × S × P    = زیر بنای مفید واحد مازاد 

 خلهفت پرونهده .نماینهد اقهدام سهاختمانی پروانهه بها مغهایر یها و مهازاد بنهای احهداث به نسبت مالكین چنانچه : 1 تبصره

 پرداخهت بهر عهالوه بایسهت مهی آنالهاه بنها، ابقهای بهه رای صهورت در و ارسهال ش ه 100 مهاده کمیسهیون به ساختمانی

 .نمایند اقدام ذیل شرح به نیز مازاد واحد عوارض پرداخت به نسبت متعلقه های عوارض سایر و جریمه

S -  10 × S × P    = شد خواهد رمن و درمحاسبات مترمربع 100 حداکثرتا و ( مازاد واحد مفید زیربنای  

 110213 -پارکینگ  تامین امکان عدم از ناشي درآمد - 12

دریافهت  حه  شههرداری و ضهروری سهاختمان بهرای پارکینهگ تهامین و احهداث شههری توسعه های طرح ضوابط اساس بر

 . ندارد را پارکینگ حذف

 مهی معهاف عهوارض ایهن پرداخهت از باشهند شهده احهداث 1352 سهال از قبهل کهه مسهكونی و تجاری ساختمانهای کلیه

 . باشند

 4/6/1371 مههورن 34/3/1/10740 و 7/2/1371 مههورن  34/3/1/2331 شههماره هادسههتورالعمل مطههاب  اسههتثنایی مههوارد

كین مهال بهرای پارکینهگ تهامین امكهان زیهر شهرایط بهه توجهه بها بنا، احداث پروانه صدور هنالام صورتیكه در کشور وزارت

 .میالردد اخذ ) 75بناها =  سایر و =150 تجاری ضریب(   K.p.25 فرمول برابر تواند می شهرداری نباشد فراهم

 رو اتومبیهل محهل بهه دسترسهی و داشهته قهرار بیشهتر متهرو 45 عهرض بهه السهیر سهریع خیابانههای بهر در ساختمان •

 نداشته باشد .

 اجهازه شههرداری کهه باشهد کههن درختهان قطهع مسهتلزم پارکینهگ بهه ورود کهه باشد گرفته قرار محلی در ساختمان •

 است نداده را آن قطع

 محهل بهه دسترسهی و شهده واقهع بیشهتر و متهر 20 عهرض بهه ههای خیابهان تقهاطع متهری یكصد فاصله در ساختمان •

 . باشند اتومبیل نداشته

 . نباشد اتومبیل عبور امكان ، کوچه کم عرض علت به که باشد قرارگرفته هایی کوچه بر در ساختمان •
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 مقهدور فنهی ن هر از درآن پارکینهگ احهداث ، زیهاد شهیب کهم عهرض علت به که باشد قرارگرفته معبری بر در ساختمان •

 . نباشد

پارکینهگ  احهداث طبقهات سهطح در نتهوان فنهی ن هر از کهه باشهد صهورتی بهه ساختمان زمین فرم و وضع صورتیكه در •

 . نمود

 پارکینهگ احهداث امهر درًً صهرفا و واریهز ای جداگانهه حسهاب بهه را تعرفهه ایهن از درآمدحاصل است موظف : شهرداری 1

 . نماید هزینه عمومی

 اییهه سهاختمان ، اداری عهدالت دیهوان عمهومی هیهات 12/12/1386 مهورن 1481  -1477 شهماره قطعهی رای براساس :  2

 یهنا عهوارض پرداخهت از شهود مهی صهادر بنها ابقهاء بهر رای و شهوند می داده ارجاع صد ماده کمیسیون به آنها که پرونده

 . گردند می کمیسیون جرایمه پرداخت مشمول فقط و باشند می تعرفه معاف

 110202 ردشگري  فعالیتهاي تسهیالت و جانبي تاسیسات و هتل ساخت عوارض - 13

دغدغهه  از یكهی همیشهه گردشهالری ههای مجموعهه سهاخت بهه گهذاران سهرمایه تشهوی  و سرگردان های سرمایه جذب

 شههر حهریم و قهانونی محهدوده در واقهع اراضهی مهالكین گردشهالری، صهنعت توسهعه لزوم جهت به و بوده های مسنولین

 .نمایند استفاده دستورالعمل این مزایای از گردشالری شهرک و هتل احداث تقاضای صورت میتوانند در

 و ایرانالهردی سهازمان مجهوز دارای مهمانپهذیر و مسهافرخانه ، آپارتمهان هتهل هتهل، شهامل اقهامتی واحهدهای احهداث

 و % 120 سهاختمان تهراکم سهبز فضهای کهاربری و % 320 سهاختمانی تهراکم تها حهداکثر مربوطهه کاربری در جهانالردی

 سهطح خهدمات بههای و شهد خواههد محاسهبه ای منطقهه ارزش برابهر % 280 سهاختمانی تراکم تا حداکثر ها کاربری سایر

 .میالردد محاسبه معامالتی و ای منطقه قیمت 2/1 تا شهر

 نالهردیایرا سهازمان مجهوز دارای مهمانپهذیر -مسهافرخانه -آپارتمهان -هتهل شهامل اقهامتی واحهدهای احهداث : 1 تبصهره

 و آرایشهی فروشهی، عتیقهه دسهتی، تجاری،صهنایع غرفهه رسهتوران، خهدماتی بهاز فضاهای احداث همچنین و وجهانالردی

 مربوطهه کهاربری در ندارنهد شههر معهابر بهه مسهتقیم راه و میشهود بهاز مهذکور ههای مجموعه در آن ورودی درب غیره که

 .میالردد عمل جهانالردی و ایرانالردی قانون 8 ماده استناد به صنعتی تعرفه مبنای بر مجاز تراکم بارعایت

 داخهل در ورزشهی و تجهاری ههای غرفهه رسهتوران، قبیهل از تجهاری و خهدماتی فضهاهای احهداث جههت : 2 تبصهره

 دهاسهتفا جههت و بهوده اقهامتی واحهد کهاربری بها مهرتبط و باشهد مجموعه داخل از آنها دسترسی راه که اقامتی واحدهای

 صهدور ههای هزینهه دوم یهک معهادل مربوطهه نامهه آیهین و جههانالردی ایرانالهردی صنعت توسعه قانون دراجرای مهمانان

 .میالردد دریافت صنعتی درکاربری پروانه

 عهوارض مطهاب  باشهند داشهته شههری معبهر از دسترسهی کهه هها هتهل در تجهاری بناههای احهداث عهوارض : 3 تبصره

 .میالردد تجاریمحاسبه

 

 110208 -  مستحدثات فاقد امالک براي کشي دیوار و کشي حصار مجوز صدور عوارض - 14
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 یهها کهاربری بها اراضهی بهرای باشهد شهرسهازی ضهوابط بها مغهایر دیهوار احداث چنانچه ساختمانی پروانه صدور هنالام در

 .نماید اقدام متعلقه عوارض محاسبه به نسبت K × L × H × P فرمول از میبایست شهرداری مختلف،

K  مختلف، کاربریهای با امالک : ضریب L : دیوارکشی، طول H : مصالح نوع هر با دیوار ارتفاع P: قیمت 

 و شههری مهزاحم مشهاغل و 5/1 صهنعتی ،2 تجهاری ، 1 مسهكونی کهاربری بها اراضهی بهرای K ضهریب زمهین بندی منطقه

 .شود می اعمال 5 مجوز بدون بافت خار  دیوارکشی ، 3 دار مجوز بافت خار  دیوارکشی ،1 سایرکاربریهای و اداری

 .میالیرد تعل  دارد دیوار احداث به نیاز که عرصه از قسمت آن به صرفا دیوارکشی عوارض : 1 تبصره

 ضهوابط بها یها و باشهند کشهاورزی جههاد اداره از دیوارکشهی دارای کهه امالکهی بهرای صهرفا مربوطهه عهوارض :2 تبصهره

 .باشد می اخذ و محاسبه قابل ساختمان پروانه عوارض محاسبه هنالام همچنین و باشند نداشته مغایرت شهرسازی

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

 وریته -ر خهاردا سهیم -نهرده فهنس ماننهد مصهالحی بها و اساسهی مصالح بجز ملک نمودن محصور محاسبه برای : 4 تبصره

 .گردد می لحال مربوطه کاربری در K ضریب ٪ 50 معادل غیره و پالستیكی توری -مرغی
 

 110402 -شهر سطح عوارض - 15

 بهرای تههران اسهتانداری ههای شهورا و شههری امهور کهل مهدیر  3/8/1391 مهورن  48786/42/11 شهماره بخشهنامه برابر

 یعوارضه نوسهازی مجهوز ابهال. از قبهل شههر حهریم شههرو قهانونی حهریم و محدوده در واقع بناهای و امالک اراضی، کلیه

 تعیهین معهامالتی ارزش یها و گرفتهه صهورت ممیهزی طبه  اعیهان ارزش ٪5/1 و عرصهه بهرای ای منطقه قیمت ٪ 5/1معادل

 بهرای میباشهند نوسهازی عهوارض فاقهد کهه شههرهایی اعیهان بهرای امهالک معامالتی ارزش اجرایی ضوابط دفترچه در شده

 .بود خواهد اخذ و محاسبه قابل مالی سال هر
 

 110207  -اشجار  قطع عوارض - 16

مصهوب  شههرداران انتخهاب و کشهور اسهالمی شهوراهای انتخابهات و وظهایف تشهكیالت، قهانون 80 مهاده 16 بند اجرای ر د

 بهه عوارضهی شهود مهی داده اجهازه شههرداری بهه عهوارض تجمیهع قهانون 5 مهاده 1 تبصره و آن بعدی اصالحیات و 1375

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

 :مجوز اخذ با اشجار قطع به مربوط عوارض )الف

 مهالكین توسهط عمهومی باغههای و میهادین خیابانهها، معهابر، در کهه درختهانی قطهع از ناشهی وارده خسهارات جبران برای

 ذیهل شهرح بهه عهوارض میشهود قطهع شههرداری مجهوز و هماهنالی با نیاز و ضرورت به بنا خصوصی امالک و مجاور امالک

 .میالردد وصول و بینی پیش

 باغهات گسهترش و احفه الیحهه رعایهت بها ریهال  000/000/5 پایهه بصهورت اصهله هر سانتیمتر 50 تا بن محیط با درخت -1

 .شود گرفته ن ر در 1359 مصوب

  متهر سهانتی 51 بهر مهازاد متهر سهانتی ههر ازاء بهه ریهال  000/000/5  بهر عالوه متر سانتی 100 تا 51 بن محیط با درخت -2

 .می شود وصول ریال 000/100

 بهه یهک نهدب بهر مهازاد محهیط متهر سهانتی ههر ازای به ریال 000/000/10 مبلآ بر عالوه متر 1 از بیش بن محیط با درخت -3

 .میشود وصول ریال 000/150 مبلآ
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 .دشو می وصول ریال 000/500/1 مبلآ عمرب متر هر ازای به پوششی گیاهان به مربوط عوارض - 4

 اشهجار ریهبتخ و قطهع بهه اقهدام شههری سهبز فضهای گسهترش و حفها سیونیکم مجوز اخذ بدون افرادی چه چنان - 5

 اشهجار قطهع عهوارض خشهک درختهان همچنهین و گهردد اخهذ و محاسهبه افهزایش برابهر دو بها الهذکر فوه موارد نمایند

 . ندارند

 

  110406 –عوارض بر مشاغل و حرف ) براساس نو  شغل ، محل استقرار مل  و مساحت ( دائمي  – 17

 ( محاسبه عوارض سالیانه :1

A = (H+(s*P*K)*1%)×12 
 

 

A P S H K 
 شغلی گروه ضریب صنف پایه قیمت صنفی مساحت واحد های منط  قیمت عوارض سالیانه

 

 سالیانه صورت به تبلیغاتی تابلوی عوارض تعرفه طب  تبلیغاتی تابلوی عوارض اخذ و محاسبه ( 2 

 

 K فصن نوع گروه

 5/2 آن ن ایر و لبنیات -ر با تره -ر خشكبا -ر خواربا 1

 5/2 آن ن ایر و نانواییها -قنادیها -رستورانها -اغذیه انواع 2

 5/2 آن ن ایر و صنعتی و خانالی لوازم فروشندگان 3

 2 آن ن ایر و بهداشتی آرایشی، -تحریر لوازم فروشندگان 4

 5/2 آن ن ایر و کشف و کیف قماش -پوشاک فروشندگان 5

 5/2 آنن ایر و پزشكی -عمومی خدمات 6

 5/6 امالک مشاورین صنف 7

 2 آن ن ایر و اتومبیل خدمات 8

 5/2 آن ن ایر تصویر و صوت -الكتریكی -برقی لوازم کاران تعمیر 9

 5/2 آن ن ایر و موتورسیكلت و اتومبیل قطعات فروشندگان 10

 2 آن ن ایر و فلزی صنایع -صندلی مبل، سازندگان -دروگران 11

 2 آن ن ایر و آالت ابزار و ساختمانی مصالح 12

 5/6 ها بانک و ساعت و جواهر و طال فروشندگان 13

 1 آن ن ایر و نفتی مواد فروش و بنزین پم  جایالاههای 14

 5/6 اتومبیل نمایشالاه 15
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  110406ها    سردخانه – انبارداري بر عوارض - 18

 نهوع و هها سهردخانه و انبارهها فضهای مسهاحت تنهوع بهه توجهه بها هها سهردخانه و انبارهها ماهیانه عوارض محاسبه برای

 ذیهل فرمهول از ... و تجهاری بازرگهانی کشهاورزی صهنفی : جملهه از مختلهف شهغلی گروهههای بهرای آنهها از اسهتفاده

 :شود می استفاده

 عوارض ماهیانه   * A=H+(S×P× K)  01/0ماهیانه  عوارض
 

H =صنفی عوارض تعرفه( جدول در مندر  سردخانه یا انبار صنف پایه قیمت (  

Pسردخانه ،  یا انبار بنای = مساحت =S  سردخانه یا انبار استقرار محل ای منطقه قیمت  

K =شود می لحال ذیل های ضریب مختلف های شغل برای که شغلی ضریب. 

 0کشاورزی =            3/0سایر =            75/0بازرگانی =            5/0صنعتی =            1تجاری = 

 

تبصههره: محاسههبه مربههوط بههه پاکسههازی در هنالههام صههدور  زیربنا  P%2 پاکسازی 1بهای خدمات  1

پروانه های ساختمانی بهر مبنهای پروانهه صهادره و نیهز بهرای 

 .متراه اضافه شده قابل محاسبه و وصول می باشد

 

بطهور  هر گونه اقدام که منجر به وارد شدن خسارت به اراضهی کوچهه ههای عمهومی ، میهدان هها، پیهاده روهها، خیابهان هها و

ر ههای معهاب ب، باغههای عمهومی ، گورسهتانهای عمهومی درخهتالکلی معابر عمومی بستر رودخانه ها و نهرهها، مجهاری فاضه

د د استفاده عموم قرار مهی گیهرد و ملهک عمهومی محسهوب گردیهده و در مالكیهت شههرداری مهی باشهو سایر اموالی که مور

 . مشمول جریمه بر اساس ن ریه کارشناسی رسمی دادگستری بوده و دریافت می شود

 امتیاز نصب دکه مطبوعاتی

 گذرعرض ×  (بر حسب متر مربع)مساحت دکه × حله ای ارزش م× 2

 .متر باشد 5/2متر و ارتفاع  2متر، عرض حداکثر  4میبایست به ابعاد طول حداکثر  (دکه):کیوسک  1تبصره

ای یها طرحهی کهه بهه تائیهد واحهد فنهی و  میبایست از نهوع فهایبر گهالس یها بصهورت شیشهه (دکه):بدنه کیوسک  2بصرهت

 .سازی شهرداری بر اساس مبلمان شهری باشدعمران و زیبا 

 عوارض برای فعالیت های فصلی و دائمی کلیه واحدهای خدماتی و صنفی

سهتثنای تجهاری و صهنعتی و ..... در سهطوح محلهی در محهدوده قهانونی و حهریم شههر بهه ا –بر پایی نمایشالاه های بازرگانی 

 :ارض به شرح ذیل می باشندت فرهنالی مشمول عوالدستی و محصو عنمایشالاه های صنای

 . ود% قیمت منطقه ای محل برگزاری نمایشالاه به صورت ماهیانه خواهد ب 2: عوارض برپایی نمایشالاه معادل  1تبصره

 .(%بهای بلیط تعیین می شود 5م از افراد و خودرو به ماخذ پنر درصد ( ع: عوارض فروش بلیط ورودی، ا 2ره تبص
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      اخهذ  ریهال 000/200مترمربهع سهطح اشهغال شهده جههت صهنف  15ایهر در سهطح شههر بهه ازای :بهازار روز ههای د 3تبصره 

 . گردد می

 

 130101 –بهاي خدمات آسفالت و هزینه هاي لکه  یري و ترمیم حفاري -19

قهانون شههرداری هها کلیهه ی وزارتخانهه هها و مسسسهات دولتهی و خصوصهی موظفنهد قبهل از ههر گونهه  103بر اساس ماده 

از قبیههل احههداث شههبكه تلفن،بههره وآب و  98و  97اقههدامی نسههبت بههه کارهههای عمرانههی واقههع در منههاط  منههدر  در مههاده 

سایر تاسیسات و همچنین اتصهال راهههای عمهومی و فهردی رعایهت نقشهه جهامع شههر سهازی را بنماینهد.این قبیهل اقهدام 

ثهر امكلهف اسهت ههر گونهه خرابهی و زیهانی را کهه در  باید با موافقت کتبی شهرداری انجهام گیهرد و مسسسهه اقهدام کننهده

ن اقدامات مزبور به آسهفالت یها سهاختمانها،معابر عمهومی وارد آیهد در مهدت متناسهبی کهه بها جلهب ن هر شههرداری تعیهی

ول در اخواهد شد ترمیم نمهوده و بهه وضهع اول در آورد در اینصهورت شههرداری خرابهی و زیهان وارده را تهرمیم و بهه حالهت 

فهراد %اضهافه از طریه  اجهرای ثبهت اسهناد وصهول خواههد کهرد. چنانچهه دسهتالاهها و ا 10و هزینه ترمیم شده را بها  هآورد

قهانون شههرداری آمهاده تهرمیم حفهاری هها بهر اسهاس آئهین نامهه هیهات دولهت نباشهد  103حفار معهابر در اجهرای مهاده 

 ب هرانی نصهورات عمهام امهت انجهیقی جههاشخاص حقاینكه  به ابا عنایته رطمربو حفاری هزینه اری قبل ازشهرد

اری انشعابات آب ، بره ، گاز و غیهره ) اقهدام بهه حفهاری آسهفالت معهابر شههری مهی نماییهد لهذا بابهت ههر متهر مربهع حفه

 .پرداخت نمایند ریال 000/100معابر مبلآ  (خاکی)و از بابت حفاری زیر سازی ریال  000/000/1آسفالت مبلآ 

                                شههخاص حقههوقی جهههت انجههام امههور عمرانههی ( نصههب انشههعابات آب ، بههره ، گههاز و غیههره ) اقههدام بههه حفههاری ا

 .آسفالت معابر شهری می نمایید طب  قیمت روز با ن ر واحد عمرانی محاسبه خواهد شد

 

 130102بهاي خدمات کارشناسي بازدید محل مامورین شهرداري : -20

ک الم کهاربری و .....) بهر روی عرصهه امهال( پروانهه ، مفاصاحسهاب ، تفكیهک ، اسهتعدر خواست بازدیهد جههت صهدور –لف ا

 .به ازای هر واحد ریال  000/500مبلآ 

                              بههه ریههال 000/500بلههآ معرصههه و اعیههان  ف و پایانكههار)بر رویالد جهههت صههدور(عدم خههدرخواسههت بازدیهه -ب

 (ازای هر واحد

ن تبصر ه: در خصوص آن دسته از امالک که بها گهزارش واحهد کنتهرل و ن هارت شههرداری و سهایر دسهتالاههای اجرائهی بهدو

 مراجعه مالک یا ذینفع منجهر بهه بازدیهد فنهی میشهود عهوارض متناسهب بها مبهالآ فهوه بهه عنهوان بهدهی در پرونهده در 

 .عمل آیدزم به الیالردد تا نسبت به وصول آن اقدام م

م مربههوط بههه مالههک و سههاختمان ، محاسههبه بهههای الدر هنالههام صههدور پاسهه  اسههتعم گههواهی البهههای خههدمات صههدور اسههتع

 .خدمات صدور گواهی به میزان یک درصد از فرمول زیر استفاده میالردد
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 kxs1xpx م صورت گرفته بدون مفاصا حساب شهرداریالور استعتعداد صد (عرصه(

 kxs2xAx م صورت گرفته بدون اخذ مفاصا حساب شهرداریالتعداد صدور استع (اعیان)

 قیمت منطقه بندی زمین P در فرمول مذکور

 ارزش معامالتی اعیان، A و 

 S1   ،مساحت عرصه 

S2  اعیانی  مساحت 
 

 .لحال میشود 2نیز   های موجود شهر و سایر کاربری 10اداری=  ،و تجاری 3برای کاربر ی مسكونی=   Kب و ضری 

 م امالهک دارای عرصهه و اعیهانی: بهرای عرصهه نهوع کهاربری برابهر طهرحال:در خصوص محاسبه عوارض صهدور اسهتع 1تبصره

 .هادی یا جامع، و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان مالک محاسبه خواهد بود
 

ک بهدون اخهذ مفاصها حسهاب شههردار ی از سهوی واحهد فنهی تشهخیص و المهام صورت گرفته ال:تعداد صدور استع 2تبصره

 .م خواهد شدالعابه واحد درآمد 
 

ادل :چنانچه شهرداری ملک متعل  بهه خهود را از طریه  سهرقفلی واگهذار نمایهد. در هنالهام واگهذاریهای بعهدی معه 3تبصره

 .صول نمایدم سرقفلی والقیمت روز کارشناسی سرقفلی را به عنوان عوارض صدور استع10%
 

ر م ملهک بهه نهام شههرداری و بهالعكس ، همچنهین دال:با هنالام قهراردادن ملهک در رههن بانهک و یها صهدور اسهتع 4تبصره 

اگهذار عهوض والمعرفهی مراجهع مربوطهه بهه صهورت ب ک خهود را بهاالمورد افرادی که به من ور امور خیریه و عام المنفعهه امه

 . تعل  نمی گیرد مالمی نمایند عوارض صدور استع
 

م متقاضهیانی کهه بهه ههر صهورت چكههای آنهان در موعهد مقهرر ال:شهرداری موظف است از پاس  مثبهت بهه اسهتع 5تبصره

 . وصول نشده است و یا تحت هر عنوانی به شهرداری بدهكار می باشند خودداری نماید

 :م ارزش سرقفلیالین عوارض برصدور استعا

قیمهت (٪ 10)م ح  سهرقفلی امالهک تجهاری واگهذار شهده توسهط شههرداری کهه ماخهذ ده درصهد الدر هنالام صدور استع-1

 .واگذاری سرقفلی ملک تجاری بر مبنای گزارش کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و وصول میشود

م حهه  سههرقفلی امالههک تجههاری اشههخاص حقههوقی و حقیقههی کههه شهههرداری در آن مههالكیتی الدر هنالههام صههدور اسههتع- 2

 .باشد به ماخذ عوارض انجام معامله تجاری محاسبه و وصول میالردد نداشته

 

 130108 -بهاي خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسي ساختمان-21

 

 عوارض تعمیرات اساسی ساختمان
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ماخهههذ و نحهههوه  کاربری ساختمان ردیف

 محاسبه عوارض

 توضیحات

قهانونی وی بهدون دخهل و  (چنانچه مالک یا قهائم مقهام 1)تبصره  %50P واحدهای مسكونی 1

تصرف یها تغییهر در ارتفهاع و سهقف بهی آنكهه از مفهاد پروانهه 

ساختمانی و نقشه مورد تاییهد شههرداری عهدول نمایهد و صهرفا 

نسبت به تعویض سقف اقهدام کنهد پهس از تاییهد واحهد فنهی و 

 .شهرسازی این عوارض از وی قابل وصول می باشد

همههاهنالی مهنههدس (ایههن تعمیههرات مههی بایسههت بهها  2)تبصههره 

 .ناظر دارای پروانه اشتغال انجام شود

(تعمیرات واحهدهای آموزشهی دولتهی شهامل دریافهت  3)تبصره 

 .عوارض نمی گردد

ضهرایب  % 50(عوارض تعمیرات غیهر اساسهی معهادل  4)تبصره 

 .جدول تعیین می گردد

 1/5p واحدهای تجاری 1

واحهههدهای اداری،صهههنعتی،واحدهای  3

مههذهبی، پزشههكی،  آموزشههی، ورزشههی،

 بهداشتی و درمانی

1p 

 2p اعتباری بانک ها و موسسات مالی و  4

 p %120 باالغیر از موارد  5

 

 110210عوارض آتش نشاني ساختمان هاي بلند مرتبه -22

 % 5به من ور تامین بخشی از هزینه ههای خهدمات ایمنهی و آتهش نشهانی از متقاضهیان دریافهت پروانهه سهاختمان معهادل 

ر دک بها کهاربری ههای مختلهف، الف یها پایانكهار در امهالعوارض زیهر بنها پروانهه و از متقاضهیان دریافهت گهواهی عهدم خه

دمات خصوص بناهای مغایر و بدون پروانه، یا از آندسهته از مودیهانی کهه کهه هنالهام دریافهت مجهوز احهداث بنها، عهوارض خه

 .گردد فت میایمنی و آتش نشانی را پرداخت ننموده اند نیز دریا

 

 130109 –بهاي خدمات سالیانه اتبا  و مهاجرین خارجي - 23

                                                   اده ایههن افههراد از کلیههه خههدماتبهها توجههه بههه اسههكان اکثریههت مهههاجرین در محههدوده شهههرها و روسههتاها و اسههتف

                              22/29 /96ص//8155ماره هاد نامه شهانه به استنهیالسوارض هردید عهگ ررهاری ها مقههاو دهیههط شهرداریههوسهت شده هئارا

اداره کهل دفتهر امهور اتبهاع و مههاجرین خهارجی اسهتانداری تههران بهه شهرح جهدول فهوه اخهذ شهود .و  6/96/  19مورن 

شههردار صهرف هزینهه ههای طهرد و بازگشهت از مبهالآ دریهافتی توسهط شههرداری بها ن هر % 40درصورت لهزوم حهداکثر 

 . مهاجرین و تجهیز اردوگاه ها می شود

 ریال ساالنه 000/500/2 خانواده های مهاجر یک ، دو و سه نفره مبلآ

 ریال ساالنه 000/000/3 خانواده های مهاجر چهار و پنر نفره مبلآ

 ریال ساالنه 000/000/4 خانواده های مهاجر شش نفره و بیشتر مبلآ

 

 

تبصهههره:چنانچه بخشهههنامه ای از سهههوی دفتههر اداره کههل امههور اتبههاع و مهههاجرین خههارجی و یهها نامههه ای از سهههوی 

 .باشد اسهتانداری مبنی بر تغییردر مبالآ صادر شود مبالآ فوه قابل تغییر می
 

 130110 –بهاي خدمات جمع آوري نخاله هاي ساختماني - 24
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پروانههه سههههاختمانی بههرای واحههد هههای تجههاری، ادرای، مسههههكونی، صههههنعتی، کلیههه مالكههان هنالههام دریافههت صههههدور 

  .فرهنالی و ورزشی، بهداشتی و درمانی، توریستی وغیره نسبت به پاک سازی معابر اقدام نماید

 جریمه تخلیه مصالح ساختمانی در معابر اصلی و فرعی شهر

 ریال 8000متر و به ازای هر متر مربع سطح اشغال غیر مجاز روزانه  10ها تا  تخلیه مصالح ساختمانی در کوچه- 1

 ریال 10000متر مربع سطح اشغال غیر مجاز روزانه  24های اصلی تا عرض  تخلیه مصالح ساختمانی در خیابان- 2

جهاز سهطح اشهغال م اء ههر متهر مربهعمتهر بهه از 24تر از الههای اصهلی بها عهرض بها تخلیه مصالح ساختمانی در خیابهان- 3

 ریال 15000وزانه ر

  نههتخلیه مصالح سهاختمانی در پیهاده روههای معهابر اصهلی شههر بهه ازاء ههر متهر مربهع سهطح اشهغال غیهر مجهاز روزا- 4

 ریال  150000

 یالر 12000تخلیه مصالح ساختمانی در پیاده روهای معابر فرعی شهر به ازاء هر متر مربع سطح اشغال روزانه - 5

 بابت تخلیه نخاله و ضایعات ساختمانیجریمه 

 ریال 000/000/4مرتبه دوم به بعد هر مرحله  – ریال 000/000/3خودروی کامیون مرتبه اول از - 1

 ریال 000/500/2وم به بعد هر مرحله مرتبه د -ریال000/500/1خودروی کامیونت و نیسان مرتبه اول از - 2

 ریال 000/500/2الی  ریال 000/500/1تفكیک ضایعات ساختمانی غیر مجاز از - 3
 

 140103 –ت و تجهیزات شهرداري الدرآمد حاصل از ماشین آ—25

 مبلآ به ریال شرح نوع کار انجام شده ردیف مبلآ به ریال شرح نوع کار انجام شده ردیف

 000/800/2 سرویس کارکرد کامیون هر 6 000/500/2 کارکرد لودر هر ساعتی 1

 000/150 زیر سازی در بستر بدون مصالح 7 000/200/2 کارکرد گریدر هر ساعتی 2

 000/450 سانت 20زیر سازی با مصالح در الیه  8 000/000/2 کارکرد غلطک بزرا هر ساعتی 3

 000/000/2 برداشت ضایعات و نخاله هر سرویس 9 000/500/1 کارکرد غلطک کوچک هر ساعتی 4

 000/600/2 حمل آب هر سرویس 10 000/500/3 کارکرد بیل میكانكی هر ساعتی 5
 

بهل افهزایش و % قا 20ا عنایت به دور و نزدیک بودن یا کم و یا زیاد بهودن کهار و سهختی و آسهانی کهار ارقهام فهوه الهذکر تها ب

 .یا کاهش می باشد

 ..% افزایش یابد 10سانتی متر  20متر به ازای هر  1حفاری با بیل مكانیک از عم  بیش از 

 

 140107 – (کشتار اه و ......)درآمد حاصل از واحدهاي خدماتي -26

 بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی المثنی– 1
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تهش صدور پروانه ساختمانی المثنی فقهط بها تائیهد مراجهع ذیصهالح از جملهه نیهروی انت هامی در موقهع مفقهودی، سهرقت، آ

رمربهع الیهر بهرای ههر مت 000/50مترقبه بعد از محرز شدن وقهوع حادثهه بها اخهذ کهارمزدی معهادل  سوزی و سایر حوادث غیر

 .پروانه صادر خواهد شد مشروط بر آنكه مدت اعتبار آن به اتمام نرسیده باشد

 

 بهاي خدمات ناشي از انصراف از دریافت پروانه ساختماني- 27

مخصهههوص مههودی و صهههاحب حسهههاب و گههزارش تههوجیهی  جهههت اسهههتراد اضهههافه مودیههان احتیهها  بههه نسههه  فههیش

 .مسهنول ذیربط و چالونالی استرداد همچنین تائیدیه شهرداری می باشد

 واحدهای شهرسازی بایهد از دریافهت مسهتقیم فیشههای بهانكی از مودیهان جهدا خهودداری نمهوده و قبهول آنهرا موکهول بهه

ائهه مفاصها الفی و ههر گونهه امتیهاز دیالهر موکهول بهه پرداخهت و ارتائید اداره درآمد نمایند صدور گواهی پایانكار و عهدم خه

 .حساب خواهد بود

ضی دریافت پروانه سهاختمان قبهل از صهدور پروانهه سهاختمانی از دریافهت پروانهه منصهرف شهود، بهه چنانچه متقا - 1تبصره 

ز ا٪ 5پرداختهی پهس از کسهر های غیر مستقیم کهه شههرداری متحمهل شهده اسهت مبهالآ  دلیل وقفه در امور اداری و هزینه

 .کل عوارض به عنوان کارمزد قابل استرداد خواهد بود

قابهل  (هندسهین و مبلهآ ارزش افهزودهتفكیک، نوسازی ، سهطح شههر، توسهعه مهدارس، حه  الن هاره م)عوارض  - 2تبصره 

 .باشند استرداد نمی

میباشهددر غیهر اینصهورت نیهاز بهه مجهوز شهورای شتباه واریزی اشخاص بهه حسهاب شههرداری قابهل اسهترداد ا - 3تبصره 

 . می شهر میباشدالاس

بیمهاری صهعب  توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیر مترقبهه (ناشهی از زلزلهه، طوفهان، آتهش سهوزی، ورشكسهتالی،- 4تبصره 

د و ح برسهالشهود چنانچهه بهه تاییهد مراجهع ذیصه العالر، یا فوت مالک) که موجب انصراف مالک از ادامهه احهداث سهاختمان

 .استرداد عوارض بدون کارمزد خواهد بودشهر رودهن، المیپروانه دارای اعتبار باشد با اخذ تاییدیه شورای اس

 

 (160206) –درآمد ناشي از فروش اسناد مناقصه و مزایده - 28

 مبلآ به ریال شرح ردیف

 000/800 ( A4)  برا 15ی تا پم بهاء یک پاکت چاعالاسناد است 1

 000/500/1 (A ) برا 50ی تا پم بهاء یک پاکت چااسناد استعا 2

 A4 000/000/2) )برا 50ی بیش از پبهاء یک پاکت چا ماسناد استعا 3

 

 م هرگونهه مناقصهه و مزایهده مبلهآ مربهوط بهه فهروش اسهناد را در آگههی ههایالعهاتبصره : شهرداری مكلف است هنالهام 

 .خود در  نماید

 : ک هاي همجوار در بافت هاي فرسوده شهريتجمیع پالبهاي خدمات  – 29

ک ههای همجهوار ، بههای خهدمات زیربنها و تهراکم در کهاربری ههای مسهكونی البه من ور تشوی  مهالكین جههت تجمیهع په

 .گردد بشرح جدول ذیل محاسبه می
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 درصد بهای خدمات متعلقه تعداد قطعات تجمیع شده ردیف

 %50 دو قطعه 1

 %40 سه قطعه 2

 %30 چهار قطعه 3

 %25 پنر قطعه 4

 %20 شش قطعه و بیشتر 5

 

 چ بنای با ارزش فرهنالی، تاریخی و غیرهی هالًتجمیع در بافت هایی صورت میالیرد که او-1

یل و سهکهه از لحهال ایمنهی در مقابهل آسهیب ههای طبیعهی از جملهه زلزلهه و  مالكیثانیاًبافت وجود نداشهته باشهد. در میان

 .. ثانیاً مقاومت الزم را ندارند. هر چند که نوساز باشندبافت وجود نداشته باشده در میان غیر

ک ههای تجمیهع شهده پهس از اصهالحی حهداقل برابهر الکی تعل  خواهد گرفت که مسهاحت میهانكین پهالتشوی  فوه به ام-2

 .بامساحت حدنصاب تفكیكی در منطقه باشد

ک گهردد شههرداری در قبهال واگهذاری عرصهه المهختصاصهی ایهن نجهر بهه حهذف گهذر ههای اک ها مالچنانچه تجمیع پ-3

 . گذرحذف شده وجهی دریافت ننموده و نسبت به واگذاری آن بصورت رایكان اقدام خواهد نمود

 ک ها تا مرحله پایانكار فراهم نمایدالت الزم را در خصوص تجمیع ثبتی پالشهرداری موظف است تسهی-4

کهی کهه دارای الاتی (ماننهد فضهای سهبز و غیهره ) امرو همچنهین کاربریههای خهدممالک واقع در حهوزه اسهتحفاظی شهه-5

 مصوبه موردی می باشد. از مشمول این دستورالعمل خار  خواهند بود

 .پروانه های ساختمانی تخریب و نوسازی مشروط به تایید بازرس فنی شهرداری مشمول این دستورالعمل میالردد-6

طرح ههای پیشهنهادی شههرداری مطهاب  بها مصهوبات شهورای عهالی شهرسهازی و معمهاری تعریف بافت فرسوده بر اساس -7

 .ایران و مصوبه شورای شهر خواهد بود

چنانچه مهالكین دارای بافهت فرسهوده پهس از سهیر مراحهل قهانونی درخواسهت تخریهب و بازسهازی اعیهانی ملهک خهود را 

 .های خدمات ساختمانی میالردنند% پرداخت ب 20مطاب  ضوابط شهرسازی داشته باشند فقط مشمول 

 .ودبمی شهر بصورت موردی خواهد البدیهی است تمامی معافیت های مورد ن ر فوه پس از اخذ مجوز شورای اس -8

 

 : طرح بهسازي ، احیاء و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري-30

 تقسیم بندی ساختمان های موجود در طرح -1

  .سكنه بوده و غیره قابل بازسازی می باشندساختمان های فرسوده که خالی از -1-1
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 .ساختمان های فرسوده دارای سكنه بوده و غیره قابل بازسازی می باشد  -3-1

 . ساختمان های فرسوده دارای سكنه که امكان بهسازی و مقاوم سازی آن می باشد -3-1

 شوی  شهرونداننحوه عملكرد شهرداری در خصوص احیای بافت های فرسوده جهت ایجاد انالیزه و ت -2

 : 1-1ساختمان های فرسوده موضوع بند  -2-1

 مانی مشخصاخطار به مالكین جه ت تخریب بناهای فرسوده با مهلت ز -1-1-2

 %شهرداری به عنوان عامل تشوی  50کمک به تخریب بناهای فرسوده با مشارکت 2-1-2

 ساختمان های فرسوده موضوع بند -2-2

 امل تشوی % شهرداری به عنوان ع 50بناهای فرسوده با مشارکت کمک به تخریب   -1-2-2 

 % کل زمین در دو طبقه مسكونی به عنوان عامل تشوی  60 اعطای مجوز احداث بنا بصورت رایالان تا -2-2-2  

 ساختمان های دارای سكنه که امكان بهسازی و مقاوم سازی آن می باشد -3-2 

 رایالان توسط شهرداریتهیه طرح ایمن سازی بصورت - 1-3-2

 معرفی مالكین جهت اعطای وام-2-3-2

 یانكار پس از مقاوم سازی%از بهای خدمات جهت اخذ گواهی عدم خالف یا پا 80اخذ  -3-3-2

نحوه عملكرد شهرداری در خصهوص احیهای بافهت ههای فرسهوده در خصهوص سهاختمان ههای دارای سهكنه کهه امكهان -3 

 . مقاوم سازی نمی باشد

 ح مشارکت با مالكینطر -1-3

ک توسهط کارشهناس رسهمی دادگسهتری بهه عنهوان آورده مالهک و تهیهه توافه  نامهه الدر این طرح پس از ارزش گذاری امه

ک کوچهک نسهبت بهه تخریهب و احهداث بنهای الاولیه، ملک در اختیار شههرداری قرارگرفتهه و شههرداری ضهمن تجمیهع امه

ذاری آورده شههرداری بابهت تخریهب بنها قهدیمی بههای خهدمات سهاخت و اقدام و طب  ن ر کارشناس دادگستری و ارزش گه

 .نماید احداث بنا نسبت به تواف  ثانویه اقدام می

 

 : طرح مشارکت با بخش خصوصی- 2-3

ک توسهط کارشهناس رسهمی دادگسهتری بهه عنهوان مالهک و تخریهب بنهای قهدیمی و الدر این طرح پس از ارزش گذاری امه

توسهط شههرداری بهه عنهوان آورده شههرداری و سهرمایه گهذاری خصوصهی بهه عنهوان آورده بخهش صدور مجوز احداث بنا 

 .خصوصی ساختمان احداث و بر اساس تواف  انجام شده اقدام خواهد شد

 . طرح خرید امالک توسط شهرداری -3-3
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ریهب بنهای در این طرح پس از خرید ملک توسهط شههرداری بهر اسهاس ن هر کارشهناس رسهمی دادگسهتری نسهبت بهه تخ

قدیمی و احداث آن اقدام و سپس بهر اسهاس ن هر کارشهناس رسهمی دادگسهتری و بهه وسهیله مناقصهه عمهومی نسهبت بهه 

 .گردد فروش واحدهای احداث شده اقدام می

 

 : بهاي خدمات بر بناهاي احداث شده قدیمي قبل از تاسیس شهرداري- 31

 سههاخته شههده انهد و بهر اسههاس ن ریهه کارشهناسههان رسههمیبا عنایت به اینكه بناهایی قبهل از تاسههیس شهههرداری 

فهی یها الاخهذ مهی کننهد لهذا جههت صههدور عهدم خ 100نمی باشههد و رای تبرعهه مهاده  100قابل طرح در کمیسهیون ماده 

زیهر بنهای اعیهانی و یها ههر گونهه بههای  2/1پایانكار بایهد نسههبت بهه پرداخهت کامهل عهوارض سههههاخت و نوسههههازی 

 .های مصهههوب اقدام نمایندخدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سومفصل 
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 سایر درآمد ها

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 : دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداري- 3

آیههین نامههه مههالی  32، مههاده  28/11/1380قههانون تن ههیم بخشههی از مقههررات مههالی دولههت مصههوب  73ه اسههتناد مههاده بهه

کثر اجهازه داده مهی شهود تها مطالبهات خهود را بها اقسهاط حهداح ومقرر شده : به شههرداریهای کهل کشهور الشهرداریها، اص

می شههر مربوطهه مهی رسهد الشهنهاد شههردار بهه تصهویب شهورای اسهماهه مطاب  با دسهتورالعملی کهه بهه پی سی و شش

 .در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود .دریافت نمایند
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مصهوب سهال  قهانون رفهع موانهع تولیهد رقابهت پهذیر 59شاره و نیز مفهاد مقهرر در مهاده الی صدرافلذا با توجه به مبانی قانون

ت تشهویقی جههت اجهراء در سهال ال، آیین نامه و دستورالعمل چالونالی تقسهیط مطالبهات شههرداری و اعطهای تسههی 1394

 تهیه و تن یم شده است. 1401مالی 

غیهر  نقهل وانتقهال، سهرقفلی و عهوارض سهالیانه اتومبیهل و فهروش امهوال:کلیه عوارض و بههاء خهدمات بهه اسهتثناء،  1ماده

 .منقول مشمول مقررات این آیین نامه میباشد

تبط بهه کلیه مبالغی که شهرداری به اسهتناد مقهررات مربوطهه بهرای سهایر ادارات و سهازمانهای دیالهر (ارگانههای غیهر مهر-1

 .این آیین نامه مستثنی هستند کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات شهرداری) اخذ می

ی و ی و نیروهههای ن ههاممالب اسهالدولتههی، نهادههای عمههومی، انقههعهوارض مههورد مطالبههه شههرداری از ادارات، سههازمانهای -2

 .باشد انت امی و ... که به نحوی از بودجه دولتی سهم دارند قابل تقسیط نمی

 اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است-3

 ،شهرداری مهی توانهد از بابهت کلیهه بههای خهدمات قهانونی پرونهده ههای مسهكونی ، تجهاری ، اداری ، صهنعتی ، صهنفی -3

قسهیط مهاه ت 12کهل مطالبهات بصهورت نقهدی و البهاقی را تها  3/1غیهره بها دریافهت  وفروش  اموال غیر منقهول ، دیوارکشی 

 .قانون شهرداریها تصمیم گیری خواهد شد 77ماه در کمیسیون ماده  12نماید و اقساط بیش از 

 لیههم نقهل و انتقهال منهوط بهه پرداخهت نقهدی کالشهده و جهواب اسهتع پاسدر زمان نقل و انتقال کلیه چكهای تقسیطی، -4

 .بدهی است

متقاضهیانی کهه بهه ههر صهورت چكههای آنهها در موعهد مقهرر وصهول  اسهتعالمشهرداری موظف است از پاس  مثبهت بهه -5

 ..نشده است خودداری نماید

 نام درآمد : قدرالسهم تفکی  و افراز اراضي- 32

 (210100)قانون شهرداري  101حي ماده الاص 3و2درآمد هاي نقدي ناشي از اجراي تبصره هاي 

  قهانون شههرداری کهه در تهاری 101قهانون اصهالحیه مهاده  3متهر مربهع بهر اسهاس تبصهره  500اراضی با مسهاحت بهیش از  

ههای  مالكین مكلفند تا سقف بیست و پنچ درصد از ملک خهود را هنالهام تفكیهک یها افهراز بهرای تهامین سهرانه  28/1/1390

از باقیمانهده ملهک خهود را جههت تهامین معهابر سهطح شههر بصهورت فضای سبز عمومی و همچنین تا بیست و پهنچ درصهد 

ه از زمهین قهانون فهوه الهذکر اگهر امكهان تهامین انهواع سهران 4رایالان به شهرداری تحویل نمایند از طرفی به استناد تبصهره 

ی  و بها رعایهت ضهوابط  طهرح تفصهیل و می شههرالمورد تفكیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با مجهوز شهورای اسه

 .معادل قیمت ریالی آن را از مالک به نرن کارشناسی روز دریافت نمایدطرح جامع 

 بدیهی است موافقت با تقاضای تفكیک یها افهراز صهاحبان اراضهی، مسهتلزم رعایهت ضهوابط و مقهررات آخهرین طهرح، آیهین

            كهیوع ایهن قهانون در تهیهه و تاییهد کلیهه نقشهه ههای تفكینامه ها و برخی از قوانین به شهرح مقهرر در تبصهره یهک موضه

 .می باشد

 قیمت روز زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد -

 . در صورت تواف  با مالک درصد فوه قابل افزایش می باشد -

 (28/09/1397مورن  74بند یک صورتجلسه شماره )قانون شهرداری  101حیه ماده الیین نامه اجرایی اصآ

بهه تصهویب مقهنن رسهیده مقهرر گردیهده  28/01/1390قهانون شههرداری کهه در تهاری   101حیه مهاده الن ر به اینكه در اصه

مترمربع کهه دارای سهند ششهدانگ مهی باشهند و تقاضهای تفكیهک یها افهراز ملهک  500صاحبان اراضی با مساحت بیشتر از 

%و بهرای تهامین اراضهی مهورد نیهاز جههت احهداث شهوارع و  25می و خدماتی تها خود را دارند جهت تامین سرانه فضای عمو
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%باقیمانهده ملهک مهورد تفكیهک بها توجهه بهه ارزش  25معابر عمومی که دراثر تفكیهک و افهراز، ایجهاد مهی گهردد نیهز تها 

 3حاصهل از تبصهره  قهانون موضهوع ایهن آیهین نامهه نیهز کلیهه اراضهی 4افزوده ایجاد شده تخصیص یافته و مطاب  با تبصره 

م شهده بهدون اینكهه شههرداری وجههی در قبهال آن بهه صهاحب ملهک پرداخهت الشامل انوع سرانه متعل  به شههرداری اعه

نماید و در مواردی که امكان تامین انواع سرانه از زمهین مهورد تفكیهک و افهراز میسهر نباشهد شههرداری بها تصهویب موضهوع 

 .را به نرن کارشناسی دریافت نماید توسط شورای شهر میتواند معادل قیمت آن

 : قانون 3نحوه محاسبه سرانه مورد نیاز جهت احداث معابر و شوارع عمومی قسمت دوم تبصره 

 قهانون 101اصهالحیه مهاده  3برای محاسبه اراضهی مهورد نیهاز احهداث معهابر و شهوارع عمهومی کهه در قسهمت دوم تبصهره 

ملهک مهورد تفكیهک پهس از کسهر اراضهی سههم خهدمات و فضهای عمهومی %باقیمانهده مسهاحت  25شهرداری، حداکثر تا 

تعیین شده است قدرالسهم شهرداری از این حی ، بسهتالی بهه مسهاحت معهابر وشهوارع عمهومی تخصیصهی در نقشهه ههای 

یهه تفكیكی مورد تایید شهرداری خواهد بود که با رعایهت ضهوابط مقهرر در تبصهره یهک قهانون موضهوع ایهن آیهین نامهه ته

 .استشده 

ده ز آماده سهازی معهابر طهرح تفصهیلی بهه عههده شههرداری و معهابر ناشهی از تفكیهک بهه عهه(هزینه های ناشی ا 1)تبصره 

 .مالک می باشد

(قهانون موضهوع ایهن آیهین نامهه، وفه  مسهاحت سهند  3)(انواع سهرانه ههای سههم شههرداری ناشهی از تبصهره  2)تبصره 

 .ملک مورد تفكیک محاسبه می گرددششدانگ و مساحت قبل از تفكیک و اصالح 

(این آیهین نامهه شهامل توافقهات فهی مهابین مالهک و شههرداری در خصهوص الحهاه بهه محهدوده شههر و تغییهر  3)تبصره 

 .کاربری که با تقاضای تفكیک صاحبان اراضی توام می گردد نمی باشد

ون قهان 101حیه مهاده الاصه 4ر در تبصهره (در صورتیكه قدرالسهم شههرداری بهه صهورت معهادل ارزش ریهالی مقهر 4)تبصره 

 .شهری پرداخت گردد ارزش ملک طب  کاربری مربوطه پس از تفكیک ارزیابی می گردد

كیهک تف 28/01/1390قهانون شههرداری در تهاری   101حیه مهاده ال(در صورتیكه ملكی قبهل یها بعهد از تصهویب اصه 5)تبصره 

شده باشد و مالک درخواست تجمیع و تفكیهک مجهدد داشهته باشهد طبه  ضهوابط موضهوع ایهن آیهین نامهه سهرانه فضهاها 

مهر اوخدمات عمومی و نیز سرانه معابر تعیهین و چنانچهه قسهمتی از زمهین طبه  توافقهات در گذشهته در قبهال موافقهت بها 

ت ک یا در اجرای قانون مذکور بهه شههرداری واگهذار شهده باشهد در صهورت وجهود مابهه التفهاوت باقیمانهده بهه صهورتفكی

                    سهرانه یها در صهورت عهدم امكهان واگهذاری سهرانه بهه صهورت ارزش ریهالی پهس از اخهذ مجهوز از شهورای اسهالمی شههر

 .به شهرداری واگذار یا پرداخت گردد می بایستی از ناحیه مالک متقاضی تفكیک یا افراز

ای ک واقهع در محهدوده بافهت فرسهوده و ناکارآمهد شههری، سهرانه فضهالهنالام صدور پروانه تخریب و نوسازی اراضهی و امه

 101حی مهاده الصها( 3)عمومی و خدماتی و نیز ارزش افهزوده ناشهی از تفكیهک موضهوع حكهم مقهرر در قسهمت اول تبصهره 

حی و واگهذاری آن توسهط مالهک یها متصهرف قهانونی بهه شههرداری، تعله  المشروط به رعایت برههای اصهقانون شهرداری، 

 .نمی گیرد و شهرداری مكلف است با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور پروانه وف  ضوابط مربوطه اقدام نماید

 

 

 

 آالیند ينام درآمد :عوارض ارزش افزوده - 33
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ی بها اصهالحات بعهدی وزارت دارایهی تعهداد از عهوارض هها 17/2/1387ارزش افهزوده مصهوب به اسهتناد قهانون مالیهات بهر 

ر شهرداری را به صورت متمرکز وصول و از طری  سازمان های مالیهاتی اسهتانها بهه نسهبت ههای تعیهین شهده بهه حسهاب هه

 .شهرداری واریز می نماید

 

 نام درآمد : فروش اموال منقول و غیر منقول- 34

می شههر نسهبت الشههرداری هها بها مجهوز شهورای اسه 12/4/1346آیین نامه مالی شههرداری هها مصهوب  13ماده ه استناد ب

 .به فروش اموال منقول و غیر منقول خود اقدام می نماید

 

 %اراضي و واحد مسکوني از اراضي وا ذاري دولت 10نام درآمد : سهم - 35

از  ده درصهد 28/8/1370و اراضهی مهورد نیهاز شههرداری هها مصهوب  ، امالهکانبیههقهانون نحهوه تقهویم  6به استناد تبصره 

 .اراضی و واحدهای مسكونی به قیمت تمام شده به شهرداری واگذاری می گردد

وض ابنیهه، امالهک ، اراضهی شهرعی و قهانون مهردم کهه در اختیهار شههرداری هها قهرار مهی گیهرد جهت تامین مع- 6تبصره 

دهای مسهكونی قابهل واگهذاری را بها قیمهت تمهام شهده بهه شههرداری هها اختصهاص %از اراضی و واحه 10دولت موظف است 

 .دهد تا پس از تواف  بین مالكین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد

 

  نام درآمد :- 36

ل %اراضی رایالان سهم شهرداری هنالام ورود به محهدوده شههر هنالهام تقاضهای مهالكین خهود از حهریم شههر بهه داخه 20تا 

ک واقهع در طهرح ههای دولتهی و شههرداریها مصهوب المهاه واحهده قهانون تعیهین وضهعیت مهاد 4محدوده شهر برابر تبصره 

و  می کشهورالت، وظهایف و انتخابهات شهوراهای اسهالقهدیم) قهانون تشهكی71) 80مهاده  9، با اسهتناد بهه بنهد  29/08/1367

 رایالان شهرداری تعل  می گیرد با اصالحات بعدی بشرح ذیل 1375انتخاب شهرداران مصوب سال 

ر قبهال مهاده واحهده قهانون موضهوع ایهن آیهین نامهه کهه د 4فلذا به جهت اجرای مصوبات قانونی مذکور و به اسهتناد تبصهره 

 % 20موافقت با تقاضای صهاحبان اراضهی بهرای اسهتفاده از مزایهای ورود بهه محهدوده توسهعه و عمهران شههر، دریافهت تها 

ک المین عوض اراضهی واقهع در طهرح ههای موضهوع قهانون مهذکور را از مهالكین اینالونهه اراضهی و امهاراضی اشخاص برای تا

  .تجویز نموده است

 

ام نقهاط دامنه واگذاری رایالان اراضی اشهخاص بهه من هور اسهتفاده از مزایهای ورود بهه محهدوده در کلیهه کاربریهها و در تمه

 .گردد %تعیین می 20شهر 
 

(اجرای مفاد موضهوع ایهن آیهین نامهه صهرفا متوجهه صهاحبان اراضهی و اشخاصهی اسهت کهه متقاضهی اسهتفاده از  1)تبصره 

 ک آنهها بهه موجهب طهرح ههای توسهعه شههری بهه محهدودهالمهامزایای ورود به محدوده شهر هستند می باشند که اراضی و 

 .شهر الحاه شده است
 

(مهاده صهد قهانون  6)ک هنالهام نوسهازی و احهداث بنها وفه  تبصهره المه(با توجه بهه اینكهه، مهالكین اراضهی و ا 2)تبصره 

ک، الحی مهی باشهند. در همهین راسهتا مسهاحت واقهع در طهرح تعهریض اراضهی و امهالشهرداری، ملزم به رعایت برهای اصه
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ح الآیهین نامهه اجرایهی اصه 45ح و کسهر مسهاحت سهند مالكیهت طبه  مهاده الصهاپهس از اعمهال  ارای سند رسمی صرفاًد

%واگذاری رایالان اشخاص در قبهال اسهتفاده از مزایهای ورود بهه محهدوده شههر لحهال شهده و در صهورت  20نون ثبت، جزءقا

 .وجود مابه التفاوت در حساب فی مابین من ور و محاسبه می گردد
 

ه بهباشهد (در صورتیكه افراز ملک متقاضهی اسهتفاده از مزایهای ورود بهه محهدوده بهه دلیهل ضهوابط فنهی میسهر ن 3)تبصره 

شهرداری اجازه داده می شهود پهس از ارزیهابی ارزش ملهک توسهط کارشهناس رسهمی دادگسهتری، معهادل آن را بهه صهورت 

ر ارزش ریالی از مالک دریافت و به حساب سهپرده سهر انهه واریهز نمایهد. بهدیهی اسهت هرگونهه هزینهه کهرد وجهوهی کهه د

 .در قانون موضوع این آیین نامه ممنوع است اجرای این مصوبه دریافت می گردد. به جز موارد معنونه
 

د بهه متهر مربهع اشهخاص، در قبهال اسهتفاده از مزایهای ورو 2000%اراضهی بهیش از  20(نحهوه دریافهت رایالهان تها  4)تبصره 

 .می شهر می باشدالمحدده عمران و توسعه منوط به اخذ مجوز به صورت موردی از شورای اس
 

رت بهه (اشخاصی که مطاب  با ضوابط موضوع این آیهین نامهه در جههت اسهتفاده از مزایهای ورود بهه محهدوده مبهاد 5)تبصره 

ی ک ناشهی از اجهرای طهرح ههاال%اراضی خود می نمایند مشمول پرداخت عهوارض ارزش افهزوده بهر اراضهی وامه 20واگذاری 

 .توسعه شهری نمی گردند

وب ه قهانون تعیهین و ضهعیت امالهک واقهع در طهرح ههای دولتهی و شههرداریها مصهماده واحد 4(طب  مفاد تبصره  6)تبصره 

مزایهای  ، انجهام آمهاده سهازی هنالهام اسهتفاده از 1396/ 10/11مهورن  1151و نیز رویه قضهایی مصهرح در دادنامهه  1367سال 

 .ورود به محدوه، به عهده مالک می باشد

نهه بهال اسهتفاده از مزایهای ورود بهه محهدوده، هنالهام صهدور پروا%اراضهی اشهخاص در ق 20(مقطهع واگهذاری تها  7)تبصره 

%اراضهی توسهط مهودی و ذینفهع را ، در سهایر  20ساختمان تعیین مهی گهردد، شههرداری مكلهف اسهت الهزام بهه واگهذاری 

 .نمایداعالم گواهی ها در  و به مودی 

 نام درآمد : مشارکت و سرمایه  ذاري- 37

 هرداری و همچنهین مفهاد شهیوه نامهه سهرمایه گهذاری موضهوع بخشهنامهشهشهرداری می تواند با رعایت آئهین نامهه مهالی 

 .اقدام نماید 12404/1/3مورن  1391/12/4شماره کشور وزارت 
 

 نام درآمد : کم  هاي دولتي و مردمي-38

 .کمک های دولتی پس از واریز به حساب شهرداری هزینه می گردد-1

قهانون شههرداری هها بهه حسهاب شههرداری واریهز مهی گهردد  55مهاده  10خصوص کمک های مردمی که به استناد بند  در-2

 .می اخذ و سپس به استناد مصوبه شورا نسبت به هزینه کرد اقدام نمایدالباید ابتدا مصوبه شورای اس
 

 نلیست کدهایي که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب هیئت وزیرا- 39

 درآمد حاصل از ارائه خدمات کارشناسی و فروش نقشه ها- 1

 درآمد حاصل از ارائه خدمات پیمانكاری- 2

 درآمد حاصل از فروش زباله- 3
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 درآمد حاصل از جمع آوری زباله- 4

 درآمد حاصل از فروش آگهی های تجاری ( - 5

 )درآمد حاصل از خدمات اجاره تابلو های تبلیغاتی معاف است-6

 درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی - 7

درآمههد حاصههل از خههدمات آموزشههی (درآمههد حاصههل از خههدمات آموزشههی کههه دارای مجههوز رسههمی از مراکههز آموزشههی - 8

 )باشند معاف است

را، پالاهها درآمهد حاصهل از اجهاره هتهل مهمانسه )درآمد حاصل از هتل مهمانسرا، پالاها و سایر مراکهز رفهاهی شههرداری - 9

 )مراکز رفاهی شهرداری معاف است و سایر

 )درآمد حاصل از اجاره کشتارگاه معاف است )درآمد حاصل از ارائه خدمات کشتارگاهی - 10

 )درآمد حاصل از فروش قبر معاف است )درآمد حاصل از ارائه خدمات غسالخانه و گورستان - 11

 اجاره غرفه های پارک ها معاف استدرآمد حاصل از  )درآمد حاصل از پارک ها و تجهیزات شهربازی - 12

 ت کارخانجات شهرداری الدرآمد حاصل از محصو-13

 درآمد حاصل از فروش کارخانجات آسفالت-14

 .ت ( درآمد حاصل از اجاره تاسیسات معدن معاف استالاصل از تاسیسات معدن و فروش محصودرآمد ح- 15 

 ت عمرانیالآمد حاصل از ارائه خدمات ماشین آدر-16

 .درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومتر ( درآمد حاصل از اجاره پارکینگ معاف است- 17 

 .درآمد حاصل از اجاره ( مكان  بازار های روز و هفتالی معاف است )درآمد حاصل از بازار روز و هفتالی - 18 

 درآمد حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط-19

ون قاان 100مااده  11تي سااختمان موضاو  تبصاره الآئاین ناماه ارزش معاام : قانون شهرداري 100ماده  11تبصره - 40

 شهرداري بخش جنوبي شهر
 بهای هر متر مربع شرح گروه ساختمان ها ردیف

   مسکوني ، تجاري ، کار  اهي و اداري و... بانضمام متعلقات مربوطه )الف انوا  ساختمان  

 2/500/000 طبقه 5تا ساختمان اسكلت بتنی و فلزی با هر نوع سقف  1

 000/000/3 الطبقه به با 5ساختمان اسكلت بتنی و فلزی با هر نوع سقف از  2

 000/500/1 ) مختلط )اسكلت آجری یا نیمه فلزی و بتنی  3

 000/700 نگ و چوبسكلت مخلوط خشت و گل و سا 4

 000/700 ساختمان های تمام چوب معمولی 5

 000/000/2 صنعتیساختما نهای تمام چوب  6

 000/000/10 ازای هر متر مربعه کسر پارکینگ ب 7

  متر 4ساختمان انبارها با دهانه بیش از –ب  

 000/000/1 سكلت آجری یا بلوک سیمانی با هر نوع سقفا 1
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 000/000/2 سكلت فلزی یا سوله های پیش ساخته یا هر نوعا 2

  سالن ها و توقفگاها-ج 

 000/000/1 سنگ ، آجر ، بلوک سیمانی یا هر نوع سقفبا مصالح بنای  1

 000/000/2 اسكلت فلزی یا ستونهای بتن آرمه 2

 000/500 گلخانه یا هر نوع مصالح و هر نوع سقف 3

  آشیانه و سایبان ها –د  

 000/600 ا پایه های چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقفب 1

 000/000/1 آرمه با پایه های فلزی یا ستون های بتن 2

  تاسیسات -ه  

 000/600 دستالاه های حرارت مرکزی ، شوفاه سانترال 1

 000/500 ) گرمایش، خنک کننده)تهویه مطبوع 2

 000/500 آسانسور 3

  سایر-و 

 000/200/1 متر مكعب به باال هر متر مكعب 6انواع مخازن اعم از زیر زمینی ، هوایی از  1

 000/300 اندازها هر متر مربعسكوها و بار  2

 000/600 دیوار کشی با هر نوع مصالح هر متر طول 3

ی، شهموزآبریهای و برای کار 4فوه با اعمال ضریب  میبایست کلیه ارقام مندر  در جداول (به جز نانوایی ها)برای بناهای تجاری 
 ( محدودی پارک فناوریواقع در )انت امی ،تحقیقاتی درمانی، ورزشی، فرهنالی، مذهبی، اداری،

 . من ور ساختمانهای چوبی یا چوب محلی و معمولی می باشد
 شده است عمن ور ساختمانهای پیش ساخته یا ساختمانهای با چوب صنعتی و اشبا

 

 قانون شهرداری بخش شمالی شهر 100ماده  11تی ساختمان موضوع تبصره الئین نامه ارزش معامآ

 بهای هر متر مربع شرح گروه ساختمان ها ردیف

   انوا  ساختمان مسکوني ، تجاري ، کار اهي و اداري و .... بانضمام متعلقات مربوطه –الف 

 000/000/4 طبقه 5ساختمان اسكلت بتنی و فلزی با هر نوع سقف تا  1

 000/000/5 الطبقه به با 5ساختمان اسكلت بتنی و فلزی با هر نوع سقف از  2

 000/500/2 ) مختلط )اسكلت آجری یا نیمه فلزی و بتنی  3

 000/000/1 اسكلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب 4

 000/000/1 ساختمان های تمام چوب معمولی 5

 000/500/2 ساختما نهای تمام چوب صنعتی 6

 000/000/13 کسر پارکینگ بازای هر متر مربع 7

  از چهار متر ساختمان اتبارها با دهانه بیش –ب  

 000/200/1 سكلت آجری یا بلوک سیمانی با هر نوع سقفا 1

 000/500/2 سكلت فلزی یا سوله های پیش ساخته با هر نوع سقفا 2

  سالن ها و توقفگاه ها –ج  
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 000/200/1 با مصالح بنای سنگ ، آجر ، بلوک سیمانی با هر نوع سقف 1

 000/500/2 اسكلت فلزی یا ستونهای بتن آرمه 2

 000/700 گلخانه یا هر نوع مصالح و هر نوع سقف 3

  آشیانه و سایبان ها –د  

 000/700 با پایه های چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف 1

 000/300/1 با پایه های فلزی یا ستون های بتن آرمه 2

  تاسیسات -ه  

 000/700 دستالاه های حرارت مرکزی ، شوفاه سانترال 1

 000/600 ) گرمایش، خنک کننده)تهویه مطبوع  2

 000/600 آسانسور 3

  سایر-و 

 000/500/1 هر متر مكعب المتر مكعب به با 6ینی ، هوایی از انواع مخازن اعم از زیر زم 1

 000/500 سكوها و بار اندازها هر متر مربع 2

 000/700 دیوار کشی با هر نوع مصالح هر متر طول 3

ههای و بهرای کهار بری 4ل ضهریب می بایست کلیه ارقام مندر  در جداول فوه بها اعمها (به جز نانوایی ها)برای بناهای تجاری 
ختمان ههای مسهكونی تاسیسات و تجهیزات شهری سای، مذهبی، اداری، انت امی، تحقیقاتی،، فرهنالی،درمانی، ورزشیشآموز

 . عمل گردد (نیم  )2/1مسكونی طرح مهر و اقدام ملی با ضریب  و همچنین پروه ه های() گلدره 10واقع در فاز 
 . من ور ساختمان های چوبی با چوب محلی و معمولی می باشد

 .من ور ساختمان های پیش ساخته یا ساختمان های با چوب صنعتی و اشباع شده است
 

 :  آئین نامه  اجرایی : 41ماد   
با توجه بهه مصهوبه دفترچهه  1401رزش منطقه ای و معامالتی، امالک برای تمامی  عوارض ها وبهای خدمات  های سال ا-1

هیر ارزش منطقه ای و  معامالتی  اداره امور مالیاتی شهرستان مالرد مالک عمل خواهد شد لذا درصورت ههههرگونه تغیهه

 لحال  می گردد.  1401داره  دارایی شهرستان مالرد  برای سال دردفتههرچه ارزش منطقه ای و معامالتی از سوی ا

  (P  ارزش منطقه ای  =W  عرض  =L   طول =N   ارزش  معامالتی  =Kشرح حروف  التین  بكار رفته ) ضریب ثابت  = 

ینكه اداره دارایی شهرستان  مالرد قیمت ارزش  منطقه ای و ارزش  معامالتی را طب  سنوات سالهای قبهل  ابا عنایت به -2

می در اسفند ماه ابال. مینمایدو از طرفی دفترچه تعرفه بهای  خدمات در دی  ماه  مورد بررسی و تصهویب  شهورای اسهال

رت های  خدمات ها  خار  از توان شهروندان باشد پیشهنهاد میالهردد  در صهوشهر قرار میالیرد ،احتمال  اینكه افزایش  ب

 Kافزایش  بیش از حد ارزش منطقه ای و ارزش معامالتی با ن ر شورای اسهالمی و شههردار نسهبت بهه تغییهرات  الزم در 

 )ضریب(اقدام  الزم بعمل آید.
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جرائم(بار و مسافر )عوارض حمل و نقل  

400نرخ مصوب سنوات قبل عنوان ردیف 1401نرخ پیشنهادي سال     

بدون کارنامه( )رانندگی غیر مجاز 1 000/600 ریال  000/400    ریال 

000/300 ریال  000/200 همراه نداشتن کارنامه 2   ریال 

000/150 ریال  000/100 عدم پرداخت عوارض ساالنه 3   ریال 

000/300 ریال  000/200 مزاحم ایستالاه 4   ریال 

000/300 ریال  000/200 عدم سوارنمودن مسافر)تاکسی تحت ن ارت( 5   ریال 

000/400 ریال  000/300 عدم توجه به ایست و بازرسی 6   ریال 

000/250 ریال  000/250 سرویس دهی خار  از مسیر پیش بینی شده 7   ریال 

000/150 ریال  000/100 عدم اعتبار کارنامه 8   ریال 

000/100 ریال  000/100 فاقد چرا. سقف 9   ریال 

000/300 ریال  000/200 وضعیت نامناسب خودرو 10   ریال 

000/450 ریال  000/300 امتناع از دادن مدارک 11   ریال 

000/750 ریال  000/500 توهین به بازرس 12   ریال 
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000/300 ریال  000/200 عدم فعالیت مناسب 13   ریال 

رعایت شنونات اسالمیعدم  14 000/200 ریال  000/200    ریال 

دیف(ر-عدم نصب کد شناسایی در محل مقرر)کد 15 000/300 ریال  000/300    ریال 

000/600 ریال  000/400 افزایش کرایه 16   ریال 

000/300 ریال  000/200 شكایتی 17   ریال 

000/250 ریال  000/200 فاقد برگه تردد 18   ریال 

000/250 ریال  000/200 فعالیت غیر مجاز)نداشتن آرم شهر( 19   ریال 

000/200 ریال  000/200 باربند و بار غیر مجاز 20   ریال 

000/600 ریال  000/500 نداشتن برچسب و مخدوش بودن نرن کرایه 21   ریال 

000/300 ریال  000/200 نداشتن آرم بغل نویسی و نواررنگ  22   ریال 

000/150 ریال  000/150 سایر 23   ریال 

 

 

 تاکسیراني

نرخ مصوب سنوات  عنوان ردیف

1400قبل  

1401نرخ پیشنهادي سال    

ریال 000/000/2 امتیاز خط شهرک صنعتی )داخلی( 24 ریال 000/000/2    

ریال 000/000/15 امتیاز خط کر  25 ریال 000/000/15    

ریال000/000/20 امتیاز خط مالرد و شهریار 26 ریال 000/000/20    

دانشالاه آزاد –امتیاز خط میدان نبی اکرم 27 ریال 000/500/1  ریال 000/500/1    

ریال 000/000/5 امتیاز خط مسكن مهر داخل شهری 28 ریال 000/000/5    

ریال 000/000/50 امتیاز خط مسكن مهربرون شهری  29 ریال 000/000/50    

3ازف-1امتیاز خط مسكن مهر فاز  30 ریال 000/000/1  ریال000/000/1    

ریال 000/500/1 امتیاز خط پیام نور  31 ریال 000/500/1    

مترو –امتیاز خط صفادشت  32 ریال 000/000/12  ریال 000/000/12    

ریال 000/000/1 تن یم مبایعه نامه 33 ریال 000/000/1  فروشنده  %50خریدار  50%   

ریال 000/200 آرم بغل 34 ریال 000/200    

ریال 000/500/2 خط پدم حصار طهماسب 35 ریال 000/500/2    
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ریال 000/000/2 حواله تاکسی صفر کیلومتر 36 ریال 000/000/2    

ریال 000/150 شهرشناسی 37 ریال 000/150    

قیمت خودرو %2 نقل و انتقال خودرو تاکسی 38 فروشنده  %1خریدار    1%    

تاکسیعوارض ماهیانه یكدستالاه  39 ریال 000/50  ریال 000/50    

انتقال تاکسی از شهری به شهر  40
خروجی( –دیالر)ورودی   

ریال 000/000/20 ریال 000/000/20    

ریال 000/000/1 صدور کارنامه تاکسی 41 ریال 000/000/1  سال مدت دو   

ریال 000/500 تمدید کارنامه تاکسی 42 ریال 000/500  سال مدت دو   

کارنامه راننده کمكی تاکسیصدور  43 ریال 000/500/1  ریال 000/500/1   مدت یک سال 

ریال 000/000/1 تمدیدکارنامه راننده کمكی تاکسی 44 ریال 000/000/1   مدت یک سال 

قیمت تمام شده  %2 تعویض تاکسی فرسوده 45
 خودرو تحویلی

قیمت تمام شده  2%
 خودرو تحویلی

 

ریال 000/000/1 هزینه اجاره بهاء تاکسی 46 ریال 000/000/1   مدت یک سال 

 

 

حمل بار                 

 نرخ مصوب عنوان ردیف

1400سنوات قبل  

نرخ پیشنهادي سال 

1401 

 

صدور کارنامه و آرم و عالئم                47 ریال 000/500/1  ریال 000/500/1   یک ساله 

ریال 000/000/1 تمدید کارنامه 48 ریال 000/000/1   یک ساله 

ریال 000/500/1 صدور پروانه فعالیت خودروی دیزل باری 49 ریال 000/500/1   یک ساله 

صدور پروانه اشتغال خودروی دیزل باری           50 ریال 000/500 ----   یک ساله 

صدور پروانه فعالیت  سوخت وانت بار     51 ریال 000/500/1  ریال 000/500/1   یک ساله 

پروانه فعالیت خودروی دیزل باری دارای صدور  52

درصد(50پرونده در تاکسیرانی و اتوبوسرانی)  

ریال 000/750 ریال 000/750   یک ساله 

 

 )میني بوس ، اتوبوس( مسافري

 نرخ پیشنهادي سال نرخ مصوب سنوات  عنوان ردیف
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1400قبل  1401 

ریال 000/500/1 صدور کارنامه 53 ریال 000/500/1   یک ساله 

ریال 000/000/1 تمدید کارنامه 54 ریال 000/000/1   یک ساله 

ریال 000/200/1 عوارض ماهیانه 55 ریال 000/200/1    

ریال 0000/000/20 تشكیل پرونده 56 ریال 0000/000/20    

سرنشین( 11مجوز سرویس مدارس  سواری)  57 ریال000/700  ریال000/700   یک ساله 

و اتوبوس( مجوز سرویس مدارس) مینی بوس 58 ریال 000/000/1  ریال 000/000/1   یک ساله 

ریال 000/000/20 مجوز شرکتهای پیمانكاری سرویس مدارس 59 ریال 000/000/20   یک ساله 

ریال 000/000/1 صدور پروانه فعالیت خودروی دیزل مسافری 60 ریال 000/000/1   یک ساله 

 


