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مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض
آیین نامه ی مالی و معاملاتی شهرداری ها مصوب 0441

ماده  -03هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه ی انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله ی شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود،
درج هر عنوان تعرفه یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه ی مذکور منعکس می شود.
ماده  03ـ تﻄبیﻖ وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درامدها و تعییﻦ و تشﺨیﺺ بدهی مودی بعهده مﺄموریﻦ تشﺨیﺺ یا کسانی است که از ﻃرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار
تشﺨیﺺ بانها داده شده است مﺄموریﻦ مذکور مکلفند کﻤال دقت بی نﻈری را درتشﺨیﺺ های خود بکار برند در صورت تﺨلﻒ بوضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مﻘرر درباره آنها
اتﺨاذ و بﻤوقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ( 03اصلاحی  )3033/33/32ـ به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مﻄالبات خود را مﻄابﻖ دستورالعﻤلی که به ﭘیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسﻼمی شهر مربوﻃه می رسد اقساط
نﻤاید .در هرحال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.
*ضﻤنا دستورالعﻤل ایﻦ ماده که به تصویب شورای اسلامی شهر اقلید رسیده است به ﭘیوست می باشد.
قانون شهرداریها مصوب 0444

ماده  55بند  – 32ﭘیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و هﻤچنیﻦ تغییر نوع و میزان عوارض با در نﻈر گرفتﻦ سیاست عﻤومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
ماده ( 27اصلاحی  – )3075/33/32شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر آییﻦ نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و سهم خدمات و امثال آن را تدویﻦ و تنﻈیم می نﻤاید.
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*لازم به ذکر است اییﻦ نامه اجرایی ایﻦ ماده که به تصویب شورای اسلامی شهراقلید رسیده است به ﭘیوست می باشد.

ماده ( 22اصلاحی - )30/3/33رفع هر گونه اختﻼف بیﻦ مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهاء خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به کﻤیسیونی مرکب از نﻤایندگان وزارت
کشور و دادگستری و انجﻤﻦ شهر ارجاع می شود و تصﻤیم کﻤیسیون مزبور قﻄعی است .بدهی هائی که ﻃبﻖ تصﻤیم ایﻦ کﻤیسیون تشﺨیﺺ شود ﻃبﻖ مﻘررات اسناد ﻻزم اﻻجرا ،به وسیله اداره ﺛبت قابل
وصول می باشد اجرای ﺛبت مکلﻒ است بر ﻃبﻖ تصﻤیم کﻤیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول ﻃلب شهرداری مبادرت نﻤاید در نﻘاﻃی که سازمان قﻀائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یﮏ نفر را
به نﻤایندگی دادگستری تعییﻦ می نﻤاید و در غیاب انجﻤﻦ شهر انتﺨاب نﻤاینده انجﻤﻦ از ﻃرف شورای شهرستان به عﻤل خواهد آمد.
ماده  -33شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنﻤایند:
بند  3ـ تعییﻦ حدود حریم و تهیه نﻘشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتﻤالی شهر.
بند  -3تهیه مﻘرراتی برای کلیه اقدامات عﻤرانی از قبیل قﻄعه بندی و تفکیﮏ اراضی  -خیابان کشی  -ایجـاد باغ و ساختﻤان -ایجاد کارگاه و کارخانه و هﻤچنـیﻦ تهیـه مﻘـررات مربـوط بـه حفـﻆ
بهداشـت عﻤـومی مﺨصوص به حریم شهر با توجه به نﻘشه عﻤرانی شهر.
حریم و نﻘشه جامع شهرسازی و مﻘررات مذکور ﭘس از تصویب انجﻤـﻦ شـهر و تاییـد وزارت کـشور برای اﻃﻼع عﻤوم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
قانون نوسازی و عمران شهری  -مصوب  1/9/0441با اصلاحات

ماده  3ـ تبصره  0ـ در شهر تهران از اول فروردیﻦ ماه  8431و در سایر شهرها از تاریﺨی که وزارتکشور اجرای مﻘررات ایﻦ ماده را اعلام میکند عوارض سﻄح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و
ساختﻤانهای شهری ملغی میشود.
ماده  0ـ در مورد عوارض سﻄح شهر و اراضی و ساختﻤانهایی که در اجرای ایﻦ قانون در هر یﮏ از شهرها ملغی می گردد بﻘایای مﻄالبات شهرداری غیرقابل توافﻖ و بﺨشودگی است و درصورت بروز
اختلاف در اصل عوارض ﻃبﻖ ماده  77قانون شهرداریها عﻤل خواهد شد.
ماده  - 33عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله کشی و برق آن تﺄمیﻦ شده و فاقد ساختﻤان اساسی باشد دو برابر میزان مﻘرر در ماده  2ایﻦ قانون خواهد بود.
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تبصره  - 8در صورتیکه مالکیﻦ اینگونه اراضی ﻃبﻖ نﻘشه شهرداری به نرده کشی و ایجاد فﻀای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشﻤول مﻘررات ایﻦ ماده نبوده و عوارض بﻤﺄخذ مﻘرر در ماده  2ایﻦ قانون وصول خواهد شد.
تبصره  - 2در ﭘروانه های ساختﻤانی که از ﻃرف شهرداری ها صادر میشود باید حداکثر مدتیکه برای ﭘایان یافتﻦ ساختﻤان ضروریست قید گردد و کسانیکه در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختﻤان میکنند باید ظرف
مدت مﻘرر در ﭘروانه ها ساختﻤان خود را به اتﻤام برسانند و در صورتیکه تا دو سال بعد از مدتیکه برای اتﻤام بنا در ﭘروانه قید شده باز هم ناتﻤام بگذارند عوارض مﻘرر در ایﻦ قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز

اگر ساختﻤان هﻤچنان ناتﻤام باقی بﻤاند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مﺄخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به  3درصد ؟؟؟در سال بالغ گردد .ابنیه ناتﻤام که از ﻃرف مﻘامات قﻀائی توقیﻒ شده باشد
مشﻤول ایﻦ ماده نﺨواهد بود.
قانون زمین شهری تاریخ تصویب 0411/1/22

ماده  -33تشﺨیﺺ عﻤران و احیاء و تﺄسیسات متناسب و تعییﻦ نوع زمیﻦ دایر و تﻤیز بایر از موات به عهده وزارت مسکﻦ و شهرسازی است ایﻦ تشﺨیﺺ قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.
تبصره  -3دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آییﻦ دادرسی رسیدگی کرده و حکم ﻻزم خواهد داد ،اعتراض به تشﺨیﺺ وزارت مسکﻦ و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد
ایﻦ قانون نﻤی گردد.
تبصره  - 3مﻼك تشﺨیﺺ مرجع مﻘرر در ماده  82در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریﺦ  8437/88/22وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کﻤیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا
واگذار شده بدون در نﻈر گرفتﻦ اعیانیهای مذکور خواهد بود.
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 0411/10/29

ماده واحده  -تبصره  - 7در مواردی که تهیه زمیﻦ عوض در داخل محدودههای مجاز برای قﻄعهبندی و تفکیﮏ و ساختﻤانسازی میسر نباشد و احتیاج به توسعهمحدوده مزبور ﻃبﻖ ﻃرحهای مصوب
توسعه شهری مورد تﺄیید مراجع قانونی قرار بگیرد ،مراجع مزبور میتوانند در مﻘابل موافﻘت با تﻘاضای صاحباناراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عﻤران شهر ،علاوه بر انجام تعهدات
مربوط به عﻤران و آمادهسازی زمیﻦ و واگذاری سﻄوحلازم برای تﺄسیسات و تجهیزات و خدمات عﻤومی ،حداکثر تا  %22از اراضی آنها را برای تﺄمیﻦ عوض اراضی واقع در ﻃرحهای موضوع ایﻦ قانون
وهﻤچنیﻦ اراضی عوض ﻃرحهای نوسازی و بهسازی شهری ،به ﻃور رایگان دریافت نﻤایند.
قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  0411با اصلاحیه های بعدی
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ماده ( -33اصلاحیه مرداد  )8431در وظایﻒ شورای اسلامی شهر:
بند  -32تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و هﻤچنیﻦ تغییر نوع و میزان آن با درنﻈر گرفتﻦ سیاست عﻤومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
بند -32تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییﻦ نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مﻘررات مربوﻃه.
ماده ( – 35اصلاحیه مرداد  )8431شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منﻈور تﺄمیﻦ بﺨشی از هزینه های خدماتی و عﻤرانی مورد نیاز شهر ﻃبﻖ
آییﻦ نامه ی مصوب هیﺄت وزیران اقدام نﻤاید.
تبصره :عوارض ،یﮏ ماه ﭘس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است  .وزیر کشور می تواند در هر مﻘﻄعی که وصول هر عنوان تعرفه ی عوارض را منﻄبﻖ بر آییﻦ نامه ی مصوب نداند ،نسبت به
اصلاح یا لغو آن اقدام نﻤاید.
آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 0410/1/1
آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر اقلید مصوبه شماره  041مورخ91/00/0
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 0404/01/04

ماده  -3محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره ﻃرح جامع و تا تهیه ﻃرح مذکور در ﻃرح هادی شهر که ضوابط و مﻘررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد
.شهرداریها علاوه بر اجرای ﻃرحهای عﻤرانی از جﻤله احداث وتوسعه معابر و تﺄمیﻦ خدمات شهری وتﺄسیسات زیربنایی در چارچوب وظایﻒ قانونی خودکنترل و نﻈارت بر احداث هر گونه ساختﻤان وتﺄسیسات
و سایر اقدامات مربوط به توسعه وعﻤران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.
ماده  - 3حریم شهر عبارت است از قسﻤتی از اراضی بلافصل ﭘیرامون محدوده شهر که نﻈارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تﻘسیﻤات کشوری شهرستان و بﺨش مربوط تجاوز ننﻤاید .به
منﻈور حفﻆ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفﻆ اراضی کشاورزی ،باغات و جنگلها ،هرگونه استفاده برای احداث ساختﻤان و تﺄسیسات در داخل حریم شهر تنها در
چارچوب ضوابط و مﻘررات مصوب ﻃرحهای جامع و هادی امکان ﭘذیر خواهد بود .نﻈارت بر احداث هرگونه ساختﻤان و تﺄسیسات که به موجب ﻃرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته
شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد ،هرگونه ساخت و ساز غیر
مجاز در ایﻦ حریم تﺨلﻒ محسوب و با متﺨلفیﻦ ﻃبﻖ مﻘررات رفتار خواهد شد.
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قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 0444/14/40با آخرین اصلاحات تا تاریخ 0401/10/10

ماده  – 3بﻤنﻈور حفﻆ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها از تاریﺦ تصویب ایﻦ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها درخارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری
مﻤنوع میباشد.

تبصره  – 3تشﺨیﺺ موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کﻤیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی ،مدیر امور اراضی ،رئیس سازمان مسکﻦ و شهرسازی،
مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یﮏ نفر نﻤاینده استاندار میباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد .نﻤاینده دستگاه اجرایی ذیربط میتواند بدون حﻖ رأی در جلسات
کﻤیسیون شرکت نﻤاید.
سازمان جهاد کشاورزی موظﻒ است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریﺦ دریافت تﻘاضا یا استعلام مﻄابﻖ نﻈر کﻤیسیون نسبت به صدور ﭘاسﺦ اقدام نﻤاید.
دبیرخانه کﻤیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نﻈر رئیس سازمان مذکور تشکیل میگردد و عهدهدار وظیفه دریافت تﻘاضا ،تشکیل و تکﻤیل ﭘرونده،بررسی کارشناسی اولیه ،مﻄرح
نﻤودن درخواستها به نوبت در کﻤیسیون و نگهداری سوابﻖ و مصوبات میباشد.
تبصره  – 3مرجع تشﺨیﺺ اراضی زراعی و باغها ،وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قﻀایی و اداری ،نﻈر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در ایﻦ زمینه استعلام مینﻤایند و مراجع اداری موظﻒ به
رعایت نﻈر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
نﻈر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قﻀایی به منزله نﻈر کارشناس رسﻤی دادگستری تلﻘی میشود.
تبصره  – 0ادارات ﺛبت اسنادو املاك و دفاتر اسناد رسﻤی و سایر هیﺄتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیﮏ ،افراز و تﻘسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها
و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نﻤوده و نﻈر وزارت مذکور را اعﻤال نﻤایند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 0401

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

ماده 53ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هﻤچنیﻦ ارائه خدمات که در ایﻦ قانون ،تکلیﻒ مالیات و عوارض آنها معیﻦ شده است ،هﻤچنیﻦ برقراری عوارض به
درآمدهای مﺄخذ محاسبه مالیات ،سود سهام شرکتها ،سود اوراق مشارکت ،سود سپردهگذاری و سایر عﻤلیات مالی اشﺨاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز ،توسط شوراهای اسلامی و سایر
مراجع مﻤنوع میباشد.
تبصره3ـ شوراهای اسلامی شهر و بﺨش جهت وضع هر یﮏ از عوارض محلی جدید ،که تکلیﻒ آنها در ایﻦ قانون مشﺨﺺ نشده باشد ،موظفند موارد را حداکثر تا ﭘانزدهم بهﻤﻦ ماه هر سال برای اجراء در
سال بعد ،تصویب و اعلام عﻤومی نﻤایند.
تبصره3ـ عبارت «ﭘنج در هزار» مندرج در ماده ( )2قانون نوسازی و عﻤران شهری مصوب  8437/3/7به عبارت «یﮏ درصد ( »)%8اصلاح میشود.
تبصره0ـ قوانیﻦ و مﻘررات مربوط به اعﻄاء تﺨفیﻒ یا معافیت از ﭘرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی میگردد.
تبصره7ـ وزارت کشور موظﻒ است بر حُسﻦ اجراء ایﻦ ماده در سراسر کشور نﻈارت نﻤاید.

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 0401

ماده  -32کلیه ﻃرحهای تولید مسکﻦ ویژه گروههای کمدرآمد و ﻃرحهای تولید مسکﻦ در بافتهای فرسوده شهرها مشﻤول تﺨفیﻒ حداقل ﭘنجاهدرصد( )%32هزینههای عوارض ساختوتراکم ساخت
وتﻘسیط بدون کارمزد باقیﻤانده میباشد .دولت موظﻒ است معادل صددرصد()%822تﺨفیﻒ اعﻤال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء ایﻦ قانون و سایر قوانیﻦ را در لوایح بودجه سنواتی منﻈور و
ﭘرداخت نﻤاید.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور:

ماده327ـ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا ﭘایان سال اول برنامه از ﻃریﻖ تدویﻦ نﻈام درآمدهای ﭘایدار شهرداریها با اعﻤال سیاستهای ذیل اقدام نﻤاید:

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور ﭘروانه ساختﻤانی در کاربریهای تجاری ،اداری ،صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی هﻤان منﻄﻘه باتوجه به شرایط اقلیﻤی و موقعیت محلی و نیز تبدیل ایﻦ عوارض به
عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای احداﺛی ایﻦ کاربریها و هﻤچنیﻦ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاك ،ناشی از اجرای ﻃرحهای توسعة شهری
ب ـ تعییﻦ سهم شهروندان در تﺄمیﻦ هزینههای خدمات عﻤومی و شهری ،نگهداری ،نوسازی و عﻤران شهری و هﻤچنیﻦ تعییﻦ سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه ،عﻤران شهری و حﻤل و نﻘل

ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د ـ تعییﻦ ضﻤانت اجرائی برای وصول عوارض ،بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها
هـ ـ افزایش تراکم زمینهای مشجر با سﻄح اشغال کﻤتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سﻄح اشغال بیشتر
و ـ تﻘویت ساز و کارهای مدیریت و نﻈارت بر هزینهکرد شهرداری
ز ـ برونسپاری وظایﻒ قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سﻤت هزینهکرد در حوزه وظایﻒ اصلی و قانونی آنها و مﻤنوعیت ﭘرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی

ماده  - 333به منﻈور ارتﻘای نﻈام برنامه ریزی کشور با لحاظ نﻤودن دو اصل آمایش سرزمیﻦ و ﭘایداری محیﻄی در کلیه ی فعالیت های توسعه ای و سرمایه گذاری های ملی و استانی ،ایجاد هﻤاهنگی
بﺨشی-منﻄﻘه ای و بﺨشی منﻄﻘه ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها ،توسعه ی متوازن مناﻃﻖ ،ارتﻘای توانﻤندی های مدیریتی استان و انتﻘال اختیارات اجرایی به استان هاو تﻤرکز امور
حاکﻤیتی در مرکز ،ساز و کارها وشاخﺺ های لازم به تصویب هیﺄت وزیران می رسد.
تبصره  -هرگونه تﺨفیﻒ ،بﺨشودگی حﻘوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانیﻦ مصوب منوط به تﺄمیﻦ آن از بودجه ی عﻤومی سالانه ی کشور است .در غیر ایﻦ صورت بﺨشودگی و تﺨفیﻒ حﻘوق و
عوارض شهرداری مﻤنوع است.
قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 0490

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

ماده 0ـ بند ز ـ تبصره3ـ مشﻤولان دریافت خدمات مسکﻦ عبارتند از:
8ـ هﻤسران ،فرزندان و والدیﻦ شهدا ،اسرا و مفﻘودالاﺛرها ،جانبازان بیست و ﭘنج درصد ( )23%و بالاتر و آزادگانی که فاقد مسکﻦ بوده یا دارای مسکﻦ نامناسب میباشند.
ماده 2ـ مشﻤولان ایﻦ قانون برای احداث یﮏ واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از ﭘرداخت هزینههای عوارض صدور ﭘروانههای
ساختﻤانی ،عوارض شهرداری و نوسازی برای یﮏ بار با معرفی بنیاد معاف میباشند .مفاد ایﻦ ماده در احداث مجتﻤعهای مسکونی نیز اعﻤال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نﺨواهد بود.
تبصره ـ مشﻤولان ایﻦ قانون از ﭘرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب ،برق و گاز و ﭘنجاه درصد ( )32%هزینه خدمات انشعاب آنها برای یﮏ بار معاف میباشند.
* افراد متﻘاضی استفاده از معافیت موضوع ایﻦ قانون می بایست کلیه شرایط زیر را دارا باشند:
 -8ارائه سند مالکیت ملﮏ مورد نﻈر الزاماً بنام شﺨﺺ مشﻤول
 -2ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس
 -4ارائه تعهد نامه محﻀری مبنی بر عدم استفاده از معافیت موضوع ایﻦ قانون
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 0491/00/01

ماده  -30بند ت -هرگونه تﺨفیﻒ و بﺨشودگی عوارض شهرداریها توسط دولت مﻤنوع است.

ماده  -02بند ت -دولت مکلﻒ است از ﻃریﻖ شورایعالی حوزههای علﻤیه در اجرای وظایﻒ تکلیفی نﻈام اسلامی و بهمنﻈور حﻀور مؤﺛر و هدفﻤند حوزه و روحانیت ،از حوزههای علﻤیه در حکم نهاد
عﻤومی غیردولتی ﭘشتیبانی و حﻤایتهای زیر را بهعﻤل آورد:
 -3معافیت فﻀاهای آموزشی ،ﭘژوهشی و اداری حوزههای علﻤیه از ﭘرداخت عوارض ساخت و ساز
ماده  -02بند ث -تبصره ذیل جزء  - 3مساجد از ﭘرداخت هزینههای عوارض ساخت و ساز صرف ًا برای فﻀاهای اصلی معاف میباشند.
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ماده  -72قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب  8438/82/2و اصلاحات بعدی آن دائﻤی میشود.
ماده23ـ مجﻤوع تغییرات ﻃرحهای تفصیلی برای موضوع ماده( )3قانون تﺄسیس شورایعالی شهرسازی و معﻤاری ایران مصوب  22/82/8438و اصلاحات بعدی آن توسط کﻤیسیون ماده مذکور در هر یﮏ
از موارد حداکثر تا ﭘنجدرصد( )%3مجاز است .تغییرات فراتر از ایﻦ میزان باید به تصویب شورایعالی شهرسازی و معﻤاری ایران برسد.
دستورالعمل وضع عوارض مطابق نامه شماره 011412مورخ  0491/01/00وزیر محترم کشور و آراء دیوان عدالت اداری کشور
قانون بودجه سال  0491کل کشور مصوب 0491/02/21

تبصره  -2بند ع -در راستای اجرای جزء( )2بند (چ) ماده( ) 12قانون برنامه ششم توسعه ،افراد تحت ﭘوشش کﻤیته امداد امام خﻤینی(ره) و سازمان بهزیستی و خیریﻦ مسکﻦساز برای هرکدام از افراد
تحت ﭘوشش نهادها و سازمانهای حﻤایتی از ﭘرداخت هزینههای صدور ﭘروانه ساختﻤانی ،عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب ،فاضلاب ،برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته
به آنان بر اساس الگوی مصرف فﻘط برای یﮏبار معافند.
تبصره  -3بند ه -به وزارت آموزش و ﭘرورش اجازه داده میشود بهمنﻈور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بﺨشی از املاك و فﻀاهای آموزشی ،ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحﻈات آموزشی و تربیتی،
نسبت به احداث ،بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند .تغییر کاربری موضوع ایﻦ بند به ﭘیشنهاد شورای آموزش و ﭘرورش استان و تصویب کﻤیسیون ماده ( )3قانون تﺄسیس شورای عالی شهرسازی و
معﻤاری ایران مصوب  8438/82/22صورت می گیرد و از ﭘرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری ،نﻘل و انتﻘال املاك ،أخذ گواهی بهره برداری ،احداث ،تﺨریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف
میباشد.
* (تذکر :رعایت آییﻦ نامه اجرایی ایﻦ بند الزامی است).

تبصره  -33مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 8417/2/87و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازمالاجراء شدن قانون جدید در سال  8437تﻤدید میشود .

*موارد قانونی فوق در صورتی قابل اجرا درتعرفه عوارض و بهاء خدمات سال  1400می باشد که در قانون بودجه سال  1400کل کشور تکرار گردد.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور:
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ماده  – 02بند ب ـ عوارض حاصل از چشﻤههای آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند ،با ﻃی مراحل قانونی در اختیار شهرداریها یا دهیاریهای هﻤان منﻄﻘه
قرار میگیرد .منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به ﭘیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان میرسد ،با تصویب کﻤیته برنامهریزی شهرستان صرف
زیرساختهای گردشگری هﻤان منﻄﻘه میشود.
ماده 23ـ بهمنﻈور مﻘاومسازی ساختﻤانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بﺨش ساختﻤان و مسکﻦ اقدامات زیر انجام گردد:
الف ـ شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مﻘررات ملی ساختﻤان در ﭘروانههای ساختﻤانی اقدام نﻤایند .صدور ﭘایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای ایﻦ ﭘروانهها ،منوط به رعایت کامل
ایﻦ مﻘررات است.
ماده 23ـ بند پ ـ وزارتﺨانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها موظفند با اعﻤال سیاستهای تشویﻘی و در چهارچوب قانون حﻤایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بﺨش غیردولتی برای احیاء
و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حﻤایت نﻤایند.
ماده 33ـ بند چ ـ جزء 3ـ افراد تحت ﭘوشش کﻤیته امداد امام خﻤینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیریﻦ مسکﻦساز برای هرکدام از افراد تحتﭘوشش نهادها و سازمانهای حﻤایتی از ﭘرداخت هزینههای
صدور ﭘروانه ساختﻤانی ،عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب ،فاضلاب ،برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف ،فﻘط برای یﮏ بار معافند.
*لازم به ذکر است آییﻦ نامه اجرایی ایﻦ ماده که به تصویب شورای اسلامی شهر اقلید رسیده است به ﭘیوست می باشد.
ماده 33ـ بند ث ـ جزء 7ـ شهرداریها و دهیاریها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به منﻈور ارج نهادن به والدیﻦ ،هﻤسران و فرزندان شهدا و آزادگان و هﻤسران و فرزندان آنان ،جانبازان و هﻤسران
و فرزندان جانبازان بیستو ﭘنجدرصد ( )23%و بالاتر و رزمندگان با سابﻘه حﻀور ششماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفﻦ اموات در آنها مجاز میباشد و آرامستانها بدون
اخذ هزینه اقدام نﻤایند.
ماده33ـ بند ج ـ دولت و شهرداریها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا ﭘروانه ساختﻤان در زمینه آب و برق و گاز ،حﻤل و نﻘل و ﭘست ،با استفاده از کاربری فرهنگی در فﻀاهای
مسکونی از کتابفروشان ،ناشران و مﻄبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند حﻤایت کنند.
ماده33ـ بند الف ـ جزء 3ـ تﺄسیسات گردشگری از هر نﻈر تابع قوانیﻦ و مﻘررات بﺨش صنعت گردشگری به استثنای معافیتهای مالیاتی است و از شﻤول قانون نﻈام صنفی مستثنی می باشد.
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قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 0494/2/0

ماده  -53شهرداریها مکلفند حداکثر تا یﮏ هفته ﭘس از ﭘرداخت نﻘدی یا تعییﻦ تکلیﻒ نحوه ﭘرداخت عوارض بهصورت نسیه نسبت به صدور و تحویل ﭘروانه ساختﻤان متﻘاضی اقدام نﻤایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور ﭘروانه یا بعد از صدور ﭘروانه توسط شهرداریها مﻤنوع است.
ﭘرداخت صددرصد ( )%822عوارض به صورت نﻘد شامل درصد تﺨفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد .در ﭘرداخت عوارض به صورت نسیه (قسﻄی و یا یکجا) نیز به میزانی که به
تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای ﭘول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود.

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

تعاریف و اصطلاحات

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

تعاریف:
.1

تعرفه عوارض :عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده  03آییننامه مالی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده است.

.2

 :Pمنظور از ( )P :P1یا قیمت منطقه ای ،ارزش معاملاتی زمین و ساختمان بر مبنای مبلغ پیشنهادی شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهراقلید در سال  1431میباشد .قیمت منطقه بندی
اراضی با pو قیمت منطقه بندی اعیانی با p1نشان داده می شود.

.0

یک واحد مسکونی :عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته میشود و شامل اتاق ،آشپزخانه و سرویسهای لازم میباشد و منظور از تراکم ،تراکم مازاد بر تراکم پایه
میباشد (مازاد بر. )%123

.4

تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه ی مورخ  1031/0/13شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر می
باشد.

.5

موارد ذیل در کلیه تعرفههای عوارضی سال 1431بایستی رعایت شود:

.6

چنانچه ملکی دارای چند بر باشد ،در محاسبه ی عوارض مربوطه بالاترین شاخص بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود .همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد،
عوارض براساس بالاترین شاخص جبهه ی خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد ،محاسبه خواهد شد.

.2

با استناد به دادنامه های شماره  535مورخ  ،30/11/25شماره  43مورخ  ،35/2/0شماره  1204مورخ  ،15/4/26شماره  035مورخ  15/2/10و شماره  1254مورخ  15/5/2هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در صورت صدور رأی قطعی ابقاء بنا (اعیانی) توسط کمیسیون ماده  133قانون شهرداری ها و پس از وصول جرایم تعیین شده مطابق رأی صادره کمیسیون مذکور ،محاسبه
و اخذ عوارض متعلقه به نرخ روز بلامانع خواهد بود.

.3

مرجع رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ،کمیسیون موضوع ماده  55قانون شهرداری است.

.1

با استناد به ماده  2و تبصره  5ذیل ماده  0قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر وفق مقررات قابل
وصول است.

.13

عوارض در حریم به سه شرط ذیل قابل وصول میباشد:
الف)صدور رای قطعی و نهایی شده کمیسیون تجدید نظر ماده 133قانون شهرداریها مبنی بر ابقاء ملک
ب)اخذ رای کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی  ،تصویب و ابلاغ رای موافقت با اجرای پروژه در حریم شهر توسط شورای برنامه ریزی استان

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

ج)در اراضی زراعی – باغی اخذ رای موافق تبصره  1ماده  1قانون حفظ اراضی زراعی و باغها و اصلاحات بعدی آن الزامی است.

.11

قوانین و مقررات مربوط به معافیت های مصوب (پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  )35/2/15و یا معافیت هایی که در قوانین بودجه ی سنواتی ،و سایر قوانین پیش بینی
می گردد به استناد بند ت ماده  20قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور قابل اعمال خواهد بود .در هرحال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.

.12

در ساخت و سازهای فاقد پروانه ساختمانی پس از طرح پرونده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صورت رای به ابقا بنا ،ذینفع مکلف به پرداخت همه عوارض با  %03افزایش می باشد.

.10

تبصره:در صورتیکه ساخت و سازها در اراضی کشاورزی  ،باغات و یا خارج از محدوده شهر و داخل حریم اتفاق افتاده باشد درصد فوق الذکر به %43افزایش می بابد.

.14

در صورتیکه پروانه تجاری ب صورت تک واحدی و یا بصورت مجتمع در هر متراژی باشد و ذینفع بخواهد مندرجات موجود در پروانه ساختمانی را از تک واحدی به مجتمع و یا بالعکس تغییر دهد
در هر کدام از موارد بالا اگر ارزش افزوده ای برای شخص بهره بردار ایجاد شود آن شخص بایستی براساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری  %43آن را به شهرداری پرداخت نماید در غیر
اینصورت (یعنی ارزش افزوده تعلق نگیرد)ارباب رجوع مبلغی را پرداخت نخواهد کرد.

.15

موارد خاصی که مبلغ محاسبه شده غیر معمول(بیش از %13حد معمول) بنظر آید بصورت موردی در جلسه کارگروه شهرداری بررسی و با هماهنگی شورای اسلامی شهر عوارض متعلقه به
متقاضی اعلام خواهد گردید.

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

فصل دوم
(ساخت و ساز)
غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

تعرفه شماره ( - )2-1عوارض زیربنا (احداث اعیانی)تک واحدی از نوع مسکونی

قانونی

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

منشا

ردیف

سطح بنای واحد مسکونی

ماخذ و نحوه محاسبه هر متر مربع عوارض به ریال

توضیحات

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

اصلاحیه های بعدی

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

بند  81ماده  12قانون تشکیلات ،وظایﻒ و انتﺨابات شوراهای اسلامی کشور و انتﺨاب شهرداران مصوب  8473با

1

عوارض زیربنا(در حد تراکم)

(*A*1230333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

بند ( : )3منظور از زیربنا در محاسبه عوارض زیربنای ناخالص میباشد و واحد مسكونی تك واحدی ،ساختمان یا
بخش مستقلی از یك ساختمان است که به سكونت یك خانوار اختصاص یافته و شامل یك یا چند اتاق و
سرویس لازم باشد.
بند ( :)3در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر ،سونا ،جكوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و
مقررات شهرسازی به ازای هر مترمربع طبق ردیف یك قابل وصول میباشد.
بند( :)0مساحت پارکینگ ،راه پله ،آسانسور ،شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل
محاسبه عوارض میگردد ولی در ردیف عوارض تراکم محاسبه نمی گردد.
بند( :)7نحوه محاسبه ضریب A
برای قیمت منطقه بندی زیر ر333ر33یال A=1.56
برای قیمت منطقه بندی بین ر333ر33یال تا 333ر33ریال A=1.74
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر33ریال تا 333ر37ریال A=1.8
برای قیمت منطقه بندی بالای 333ر 37ریالA=1.92
بند( : ) 5چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای مجاز
به واحد های بیشتر(واحد اضافی) بدون تغییر متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 333
قانون ش هرداری ،چنانجه رای قطعی بر ابقاء موضوع تخلف صادر گردد ،با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای
ذینفع و تحمیل هزینه های خدمات رسانی مضاعف برای شهرداری  ،ذینفع مكلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد
اضافی به میزان

𝐵𝐴−
𝐴

عوارض یك مترمربع زیربنا مسكونی می باشد (.با توجه به دادنامه شماره  002مورخ

 3032/33/5رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره  032مورخ
 3032/3/35رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
 :Aتعداد واحدهای فعلی : Bتعداد واحدهای سابق

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

تعرفه شماره ( - )2-2عوارض زیربنا (احداث اعیانی)مجتمع ها و آپارتمانهای از نوع مسکونی

ردیف

بنای واحد
مسکونی

غلامرضا بزرگی

عوارض به ریال

حجت اله شریفی

منشا قانونی

سطح

ماخذ و نحوه محاسبه هر متر مربع

توضیحات

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

حد تراکم)

مصوب  1055با اصلاحیه های بعدی

1

زیربنا (در

( *A*1230333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

بند  16ماده  33قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

عوارض

بند ( :)1منظور از مجتمعها و آپارتمان های مسکونی ،مجموعه تعدادی از واحدهای مسکونی در یک قطعه تفکیکی که دارای ورودی یا ورودی ها و
فضای عمومی مشترک باشد.
بند ( :)2در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر ،سونا ،جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر
مترمربع طبق ردیف یک قابل وصول میباشد.
بند( :)0مساحت پارکینگ ،راهپله ،آسانسور ،شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض میگردد ولی در
ردیف عوارض تراکم محاسبه نمی گردد.
بند( :)0نحوه محاسبه ضریب A
برای قیمت منطقه بندی زیر 333ر33ریال A=2.11
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر33ریال تا 333ر33ریال A=2.04
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر33ریال تا 333ر37ریال A=1.92
برای قیمت منطقه بندی بالای 333ر 37ریالA=1.8
بند( : ) 4چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای مجاز به واحد های بیشتر(واحد اضافی)
بدون تغییر متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده  133قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعی بر ابقاء موضوع تخلف صادر گردد،
با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع و تحمیل هزینه های خدمات رسانی مضاعف برای شهرداری  ،ذینفع مکلف به پرداخت عوارض ایجاد
واحداضافی به میزان

𝑩𝑨−
𝑨

عوارض یک متر مربع زیربنا مسکونی می باشد (.با توجه به دادنامه شماره  006مورخ  1016/12/5رای هیات

تخصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره  026مورخ  1015/2/25رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
 :Aتعداد واحدهای فعلی  : Bتعداد واحدهای سابق

تعرفه شماره ( - )2-0عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی (احداث بنا) یک واحد تجاری ،شعب بانكها و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

منشا قانونی

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (هر متر مربع)به ریال

توضیحات

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

1

تفصیلی

 1055با اصلاحیه های بعدی

تراکم)بر اساس طرح

(*0*A*1250333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

بند  16ماده  33قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

عوارض زیربنا (در حد

بند ( : )3واحد تجاری تك واحدی عبارت است از یك واحد مستقلی که در بر معبر یا حرایم واقع در مجاورت معبر قرار
دارد .
بند ( :)3در خصوص انباری متصل و یا مجزا یك واحد تجاری :عوارض متعلقه به ازای هر مترمربع برای انباری متصل و
یا مجزای واحد تجاری معادل  %53عوارض یك مترمربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول میباشد.
بند( :)0مساحت پارکینگ ،راه پله ،آسانسور با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض میگردد ولی در
ردیف عوارض تراکم محاسبه نمی گردد.
بند( :)7نحوه محاسبه ضریب A
برای قیمت منطقه بندی زیر 333ر03ریال A=1.04
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر03ریال تا 333ر73ریال A=1.08
برای قیمت منطقه بندی بالای 333ر73ریال A=1.15
بند( : )5چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای مجاز به
واحد های بیشتر(واحد اضافی) بدون تغییر متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده  333قانون
شهرداری ،چنانجه رای قطعی بر ابقاء موضوع تخلف صادر گردد ،با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع و
تحمیل هزینه های خدمات رسانی مضاعف برای شهرداری  ،ذینفع مكلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافی به
میزان* 2

𝐵𝐴−
𝐴

عوارض یك متر مربع زیربنا تجاری می باشد (.با توجه به دادنامه شماره  002مورخ  3032/33/5رای

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره  032مورخ  3032/3/35رای هیات عمومی
دیوان عدالت اداری)
 : Aتعداد واحدهای فعلی :Bتعداد واحدهای سابق
بند ( : )2عوارض نیم طبقه تجاری معادل  %53عوارض زیربنای تجاری محاسبه می گردد.

تعرفه شماره ( - )2-4عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی (احداث بنا) چند واحد تجاری ،خدماتی و تجهیزات شهری انتفاعی

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

غلامرضا بزرگی

ماخذ و نحوه محاسبه هر متر مربع عوارض به ریال

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

منشا

توضیحات

قانونی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

بند  16ماده  33قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1055با اصلاحیه های بعدی

1

عوارض زیربنا (در حد تراکم)

( * A*2*1250333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

بند ( :)1زیربنای خالص تجاری براساس ردیف 1
بند ( :)2سایر زیربناها بجز نمازخانه و سرویس بهداشتی بر اساس  %53ردیف1
بند (:)0درخصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع برای انباری متصل و مجزای واحد تجاری
معادل  %53عوارض یک مترمربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول میباشد.
بند ( :)4عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین میگردد .لازم به توضیح است در مجتمعهای تجاری که در یک طبقه به صورت
یکپارچه ایجاد میشوند عمق جبهه ملاک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه میگردد.
بند( :)5مساحت پارکینگ ،راهپله ،آسانسور  ،شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض میگردد
ولی در ردیف عوارض تراکم محاسبه نمی گردد.
بند( :)6نحوه محاسبه ضریب A
برای قیمت منطقه بندی زیر ر333ر03یال A=1.04
برای قیمت منطقه بندی بین ر333ر03یال تا ر333ر73یال A=1.08
برای قیمت منطقه بندی بالای ر333ر73یال A=1.15
بند( : )5چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای مجاز به واحد های
بیشتر(واحد اضافی) بدون تغییر متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده  133قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعی بر
ابقاء موضوع تخلف صادر گردد ،با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع و تحمیل هزینه های خدمات رسانی مضاعف برای
شهرداری  ،ذینفع مکلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافی به میزان

𝐵𝐴−
𝐴

عوارض یک مترمربع زیربنا تجاری می باشد (.با توجه به

دادنامه شماره  006مورخ  1016/12/5رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره  026مورخ
 1015/2/25رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
 : Aتعداد واحدهای فعلی  : Bتعداد واحدهای سابق

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

تعرفه شماره ( - )2-5عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی (احداث بنا) اداری

منشا قانونی
ردیف

غلامرضا بزرگی

(*2* A*1330333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

انتخاب شهرداران مصوب  1055با اصلاحیه های بعدی

عوارض زیربنا (در حد تراکم)

ماخذ و نحوه محاسبه هر متر مربع عوارض به ریال

بند  16ماده  33قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و

1

عنوان تعرفه عوارض

توضیحات

بند ( :)1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهای اداری میباشد که رعایت ضوابط و
مقررات مربوط از جمله طرح مصوب (هادی ،تفصیلی) حسب مورد ،ملاک عمل قرار
میگیرد.
بند( :)3مساحت پارکینگ ،راه پله ،آسانسور ،شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح
تفصیلی شامل محاسبه عوارض میگردد ولی در ردیف عوارض تراکم محاسبه نمی گردد.

بند( :)0نحوه محاسبه ضریب A
برای قیمت منطقه بندی بین ر333ر33یال تا ر333ر33یال A=1.74
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر33ریال تا 333ر37ریال A=1.8
برای قیمت منطقه بندی بالای 333ر37ریال A=1.92

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

تعرفه شماره ( - )2-6عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی (احداث بنا) یک واحد صنعتی وسایر کاربریها

منشا قانونی
ردیف

عوارض زیربنا (در حد تراکم)

غلامرضا بزرگی

ماخذ و نحوه محاسبه هر متر مربع عوارض به ریال

( 105* A*1030333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

بند  16ماده  33قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1055با اصلاحیه های بعدی

1

عنوان تعرفه عوارض

توضیحات

بند( :)1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر
صنعتی با هر نوع اسکلت و سقف که باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که
باطرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده  5حسب مورد تغییر کاربری
یافته باشد علاوه بر عوارضهای متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با این
تعرفه قابلیت وصول را دارد .
بند ( :)2چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور ،واحدهای مسکونی ،تجاری یا
اداری احداث شود ،عوارض آن مطابق تعرفههای مربوطه وصول خواهد شد.
بند( :)0مساحت پارکینگ ،راهپله ،آسانسور ،شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط
طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض میگردد ولی در ردیف عوارض تراکم محاسبه نمی
گردد.

بند( :)4نحوه محاسبه ضریب A
برای قیمت منطقه بندی زیر 333ر33ریال A=1.04
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر33ریال تا 32333ریال A=1.16
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر32ریال تا 02333ریال A=1.2
برای قیمت منطقه بندی بالای 333ر02ریالA=1.28

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

تعرفه شماره ( - )2-5عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی (احداث بنا) هتلها و اماکن گردشگری و مسافرخانهها

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

عمومی وسرویس بهداشتی ویژه اماکن مذکور)
(*A *1250333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

2

عوارض زیربنا غیر مسکونی (فضاهای تجاری داخل ساختمان اصلی هتل و اقامتگاههای ردیف1بر اساس سرانه ها)

0

محوطه هتل قرار گیرد (فضاهای تجاری که ورودی از بر اصلی یا بیرون از محوطه هتل دارند برابر تعرفه های 2-0
و  2-4اخذ می گردد))

4

عوارض زیربنا غیر مسکونی (بموجب نقشه ارائه شده و تائید شهرسازی فضاهای استفاده برای امر جشن ها و

(*A* 0*1250333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

عروسی ها و رستوران که مرتبط با رستوران خاصه هتل یا موارد اقامتگاه های ردیف 1نباشد)
بند( :)1مساحت پارکینگ ،راه پله ،آسانسور ،شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض میگردد ولی در ردیف عوارض تراکم محاسبه نمی گردد.

بند( :)2نحوه محاسبه ضریب A

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

بعدی

عوارض زیربنا غیر مسکونی (فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی هتل و اقامتگاههای ردیف 1که در داخل

( A*2* 1250333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1055با اصلاحیه های

عوارض زیربنا غیر مسکونی( هتلها و اماکن گردشگری  ،مسافرخانهها،متل،پانسیون،اقامتگاههابوم گردی،حمام

(*A*020333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

بند  16ماده  33قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای

1

ماخذ و نحوه محاسبه هر متر مربع عوارض به ریال

منشا قانونی

برای قیمت منطقه بندی زیر ر333ر33یال A=1.56
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر33ریال تا 33333ریال A=1.74
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر33ریال تا 37333ریال A=1.8
برای قیمت منطقه بندی بالای 333ر37ریالA=1.92

تعرفه شماره ( - )2-3عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی (احداث بنا) تأسیسات شهری

ردیف

1
2

ماخذ و نحوه محاسبه هر متر

عنوان تعرفه عوارض

منشا قانونی

مربع عوارض به ریال

عوارض زیربنا غیرمسکونی (تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب ،پست ترانسفورماتور ،پست گاز ،پست
مخابرات ،تصفیه خانههای آب و فاضلاب ،کیوسک تلفن و غیره )...
عوارض زیربنا غیرمسکونی (محل نصب دکلهای برق و مخابرات ( )BTSو کلیه دکلهای ارتباطی)

123*A* P
1233*A* P

بند  16ماده  33قانون تشکیلات ،وظایف و
انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب  1055با اصلاحیه های بعدی

عوارض زیربنا غیرمسکونی (پایه استند و بیلبورد در معابر عمومی که خارج از قرارداد پیمانکار توسط ادارات و
0

نهادها و با مجوز شهرداری نصب می شود و فقط امور فرهنگی مربوط به همان اداره و نهاد بر روی آن نصب
گردد(انجمن  ،بنیادهای خیریه مجوز دار  ،بهزیستی و کمیته امداد به تعداد یک استند معاف می باشند ) .بصورت

.

63*A* P

سالیانه
بند( :)3بند ( :)3دادنامه های شماره  333الی  333مورخ  32/3/37هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.
بند ( :)3مساحت پارکینگ ،راهپله ،آسانسور ،شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض میگردد ولی در ردیف عوارض تراکم محاسبه نمی گردد.

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

بند( :)0نحوه محاسبه ضریب A
برای قیمت منطقه بندی زیر 333ر33ریال A=1.3
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر33ریال تا 333ر35ریال A=1.45
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر35ریال تا 333ر33ریال A=1.5
برای قیمت منطقه بندی بالای 333ر33ریال 2رA=3

تعرفه شماره ( - )2-1عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی (احداث بنا)واحد های آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی ،هنری ،بهداشتی درمانی ،مساجد ،تکایا ،حسینیهها ،امامزادهها ،اماکن مقدسه و متبرکه

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه هر متر مربع عوارض به ریال

0

در طبقه اول

105*A* P

4

در طبقه دوم

105 *A*P

5

درطبقه سوم به بالا

A* P

انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب

2

در همکف

105*A* P

بند ( :)1آموزشگاهها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس مااده

بند  16ماده  33قانون تشکیلات ،وظایف و

1

در زیرزمین

منشا قانونی

شهرداران مصوب  1055با اصلاحیه های بعدی

A* P

توضیحات

 11قانون اصلاحی تأسیس و اداره مدارس ،مراکاز آموزشای و پرورشای غیردولتای مصاوب
1035/5/16در برخورداری از تخفیفات ،ترجیحات و کلیه معافیتهای مالیاتی و عاوارض در
حکم مدارس دولتی هستند.
بند ( :)2مساجد ،تکایا ،حسینیهها ،امامزادهها ،اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف (موضوع
بند الف ماده  6قانون برنامه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) در حد
ضوابط طرح تفصیلی (مصوب) از پرداخت عوارض معاف میباشند .چنانچه هیأت امنای مراکز
فوق بجز تکایا متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحدهای تجاری
باشندطبق تعرفه تجاری عمل می گردد.

بند( :)1عوارض زیربنای پارکینگ مورد نیاز پیش بینی شده(در نقشه)معاف از عوارض زیربنا و به ازای هر متر مربع مازاد بر نیاز طبق ردیف یک قابل وصول می باشد.

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

بند( :)2نحوه محاسبه ضریب A
برای قیمت منطقه بندی زیر 333ر33ریال A=1.3
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر33ریال تا 333ر35ریال A=1.45
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر35ریال تا 333ر33ریال A=1.5
برای قیمت منطقه بندی بالای 333ر33ریال A=1.6

تعرفه شماره ( - )2-13عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی (احداث بنا) واحدهای مطب پزشکان ،روانپزشکان ،دندانپزشکی ،بیناییسنجی ،رادیولوژیستها ،سونوگرافی ،داروخانهها و حرف وابسته

بعدی

شهرداران مصوب  1055با اصلاحیه های

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب

1

عوارض زیربنا غیر مسکونی (در حد تراکم)

(*A*2*1250333حداقل قیمت / Pهمان منطقه) P

منشا قانونی

بند  16ماده  33قانون تشکیلات ،وظایف و

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه هر متر مربع عوارض به ریال

توضیحات

نوراله عباس نژاد

بند( :)3نحوه محاسبه ضریب A
برای قیمت منطقه بندی زیر 333ر33ریال A=1.56
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر33ریال تا 33333ریال A=1.74
برای قیمت منطقه بندی بین 333ر33ریال تا 37333ریال A=1.8
برای قیمت منطقه بندی بالای 333ر37ریالA=1.92
بند( :)3مساحت پارکینگ ،راهپله ،آسانسور ،شوتینگ زباله و خرپشته با
رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض میگردد ولی در ردیف
عوارض تراکم محاسبه نمی گردد.

سید جواد میرقادری

تعرفه شماره ( -)2-11عوارض تراکم برای دو بخش مسکونی و غیر مسکونی
ردیف

عنوان

نوع کاربری

مسكونی

غلامرضا بزرگی

ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض (متر مربع)
 (*A*0*1230333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

تجاری بصورت تك واحدی

 (*A*1*1250333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

تجاری بصورت چند واحدی

 (*A*6*1250333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

توضیحات
بند( : )8جهت محاسبه تراکم در ایﻦ بند از تعرفه ،صرفاً سﻄح خالﺺ زیربنا (ﻃبﻖ
تعاریﻒ) منﻈور خواهد شد.
بند( :)2میزان معافیت متراژ تراکم واحدهای مسکونی در هر ﻃبﻘه  %12مساحت
زمیﻦ و حداکثر در دو ﻃبﻘه می باشد.
بند ( :)4چنانچه ذبنفع اقدام به ساخت وساز بیش از حد مجاز سﻄح اشغال مندرج
در ﭘروانه ساختﻤانی در کلیه ﻃبﻘات نﻤاید و بعد از ﻃرح ﭘرونده در کﻤیسیون ماده

سید جواد میرقادری

8

عوارض

 آموزش تحقیقات و فناوری

تراکم

 آموزشی  -ورزشی
 درمانی  -فرهنگی هنری
 پارك و فضای سبز
 مذهبی –خدماتی  -تجهیزات شهری
 تاسیسات شهری

 (*A*6*1330333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

 حمل و نقل و انبارداری
نظامی  -انتظامی
 باغات و کشاورزی
 میراث تاریخی طبیعی
 تفریحی و توریستی
مطب پزشكان ،بینایی سنجی –رادیولوژیست -
سونوگرافی -داروخانه ها
اداری

 (*A*3*1330333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

صنعتی و سایر کاربریها

 (*A*405*1030333حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

 822در صورت رای قﻄعی ابﻘاء بنا،ذینفع مکلﻒ به ﭘرداخت عوارض بابت متراژ
مازاد سﻄح اشغال مجاز در ﻃبﻘه هﻤکﻒ به میزان  8.3برابر فرمول عوارض تراکم در
کاربری مربوﻃه می باشد(.با توجه به دادنامه شﻤاره  832مورخ  8433/1/82رای
هیﺄت تﺨصصی دیوان عدالت اداری)
بند( : )3چنانچه املاکی بر خلاف ضوابط و مﻘررات مصوب شهری و ﭘروانه
ساختﻤانی اقدام به احداث ساختﻤان بیش از ارتفاع مجاز در هر واحد براساس
مندرجات ﭘروانه نﻤایند و مراتب در کﻤیسیون ماده  822مﻄرح و منجر به صدور
رای قﻄعی ابﻘاء گردد با توجه به دادنامه شﻤاره  434مورخ 8431/82/27رای
هیات تﺨصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسﻤت موخر دادنامه شﻤاره 421
مورخ  8437/2/23رای هیات عﻤومی دیوان عدالت اداری و استناد به بند  81ماده
 12قانون موسوم به شوراها ،ذینفع مکلﻒ به ﭘرداخت عوارض مازاد ارتفاع و دهنه به
میزان  K*z*A*Pبه شهرداری می باشد.
22=K
 :Aمساحت ﻃبﻘه مربوﻃه.
 :Zارتفاع مازاد بر ضوابط مصوب شهری برای هر واحد.
 :Pارزش معاملاتی مورد عﻤل شهرداری.
بند( :)3نحوه محاسبه ضریب A

برای کاربری های مﺨتلﻒ نحوه محاسبه ضریب  Aهﻤانند محاسبه در
قسﻤت زیربنا می باشد ،باستثنا مجتﻤع ها و آﭘارتﻤانهای از نوع مسکونی
که هﻤانند تﮏ واحدی مسکونی محاسبه می گردد.

مستندات قانونی :بند  81ماده  12قانون تشکیلات ،وظایﻒ و انتﺨابات شوراهای اسلامی کشور و انتﺨاب شهرداران مصوب  8473با اصلاحیه های بعدی

تعرفه شماره ( - )2-12عوارض حصارکشی  ،دیوار کشی و مجوز احصار

قانونی

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

منشا

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه هر متر طول به ریال

توضیحات

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

333ر333ریال*( حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P
عوارض حصارکشی و دیوار کشی برای

ب) عــوارض هــر متــر طــول تــا ارتفــاع دو متــر

املاک فاقد مستحدثات درخصوص ماده

233ر032ریال*( حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

113قانون شهرداری و عوارض حصارکشی
شهر به ازاء هرمترطول

333ر033ریال*( حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

عوارض حصارکشی و دیوار کشی برای
املاک دارای مستحدثات واقع در محدوده و

2

حریم شهر به ازاء هرمترطول

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

عوارض هر متر طول تا ارتفاع 5ر 3متر

333ر333ریال*( حداقل قیمت  / Pهمان منطقه) P

کاووس درویشی

مصوب  1055با اصلاحیه های بعدی

اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم

ج) عوارض هر متر طـول بـا ارتفـاع بـیش از دو متـر

بند  16ماده  33قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

1

الف )عـوارض هـر متـر طـول تـا ارتفـاع یـك متـر

بند ( : )3عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاك فاقد مستحدثات در خصوص
ماده  333قانون شهرداری که مقرر میدارد" :نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع
محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با
پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد ،شهرداری با تصویب شورای شهر
می تواند به مالك اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با
نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالك مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند به
منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه
اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالك یا متولی و یا متصدی
موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابلاغ میشود در صورتی
که مالك ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نكرد صورتی حساب
قطعی تلقی میشود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده
 22ارجاع خواهد شد .صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرای کمیسیون
رفع اختلاف مذکور در ماده  22در حكم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر
طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به
مورد اجرا بگذارد ".از شمول این تعرفه مستثنی است.
بند ( :) 3مبنای صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی ضوابط و مقررات طرح مصوب و ملاك عمل
شهرداری می باشد در هر حال ارتفاع مجاز برای احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق
ضوابط طرح مصوب شهری خواهد بود( .شهرداری مكلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفكیك در
مجوز صادره درج نماید)
بند( : )0صدور هر گونه مجوز در حریم شهر مبنی بر تثبیت کاربری منوط به طرح موضوع در
کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی استان و موافقت شورای برنامه ریری توسعه استان یا موافقت
جهادکشاورزی می باشد .
بند ( -)7رعایت قوانین و آیین نامه های اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات الزامی
است (.تبصره  3ماده  3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات).

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

تعرفه شماره ( - )2-10عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری

ردیف

غلامرضا بزرگی

(تغییر) کاربری

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

 1055با اصلاحیه های بعدی

مصوب شهری

 %43ارزش افزوده حاصل از تعیین

شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های

عوارض به ریال

بند  16ماده  33قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات

1

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه هر متر مربع

منشا قانونی

توضیحات

بند ( :)1ملاک عمل دفترچه قیمت املاک در سال  1433که به تائید هئیت سه
نفره معرفی شده از طرف کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
رسیده است میباشد .
بند( :)2عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری
پس ازموافقت کمیسیونهای تغییرکاربری (ماده  ) 5وارائه گواهی موضوع مااده
 133قابل وصول خواهدبود.

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

تعرفه شماره ( - )2-14عوارض بالکن و پیشآمدگی

ماخذ و نحوه محاسبه
ردیف

هر متر مربع عوارض به

عنوان تعرفه عوارض

توضیحات

منشا قانونی

ریال
 -1در صورتیکه پیشآمدگی در معبر عمومی ،بهصورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ،تجاری،

انتخا

و

کشور

ی

اسلام

ی

شوراها

بات

انتخا

و

وظایف

لات،

تشکی

قانون

33

ماده

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

بند 16

1

در واحدهای تجاری

115*A*P

اداری ،صنعتی قرار گیرد ،علاوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد .از هر مترمربع

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

پیشآمدگی برابر این تعرفه از متقاضیان وصول خواهد گردید.
 -2چنانچه پیشآمدگی بهصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد (تراس) فقط معادل  %53تعرفه محاسبه و وصول خواهد
شد -0 .چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد
وصول عوارض پیشآمدگی بهمراه مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .
بند( :)1نحوه محاسبه ضریب A
2

52*A*P

در واحدهای سایر کاربریها

برای قیمت منطقه بندی زیر 130333ریال A=1.5
برای قیمت منطقه بندی بین 130333ریال تا 150333ریال A=1.56
برای قیمت منطقه بندی بین 150333ریال تا 230333ریال A=1.63
برای قیمت منطقه بندی بالای 230333ریال A=1.7

تعرفه شماره(  -)2-15عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی وغیر صنفی و مشاغل خاص

ردیف

1

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

توضیحات

سالیانه

عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل

102برابر لیست تعرفه سالیانه

و صنوف مشمول قانون نظام صنفی

کسب 1433

عوارض سالیانه محل فعالیت برای

102برابر لیست تعرفه سالیانه

بند ( :)1ضریب شغل بر اساس نوع شغل و میزان خدماتی که شهرداری بایستی به آنها ارائه نماید تعیین میگردد.
بند ( :)2حداقل مبنای محاسبه عوارض واحد کسبی بر اساس ضوابط شهرسازی هر شهر تعیین میشود.

2

مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفی

غلامرضا بزرگی

کسب 1433

حجت اله شریفی

بند ( S :)0ضریب موقعیت ملک میباشد.

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

بند ( T :)4ضریب مساحت واحد کسبی میباشد.
بند( :)5لیست مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی موضوع ردیف یک تعرفه مطابق مشاغل تعریف شده اصناف می باشد .
بند( :)6مشاغل به شرح ذیل می باشند:
*بانکها ،موسسات مالی واعتباری ،تعاونی اعتباری ،قرضالحسنهها ،موسسات حسابرسی ،موسسات حقوقی ،نمایندگی دفاتر
بیمهها ،دفاتر مهندسی و موارد مشابه
جایگاه سوخت (بنزین ،گاز ،نفت گاز) ،جایگاه سیلندر پرکنی گاز
*آموزشگاههای زبان ،کنکور ،مهارتآموزی و موارد مشابه
*حقالتوزین (باسکولها)
*آموزشگاههای رانندگی
*پیمانکاران اجرای پروژههای عمرانی ،ابنیه ،مطالعاتی ،ساختوساز ،جمعآوری زباله ،فضای سبز و هر قراردادی که مشمول بیمه
باشد.
*باشگاه و آموزشگاههای ورزشی ،هنری ،نقاشی* ،موسیقی ،خیاطی و موارد مشابه
*دفاتر پیشخوان دولت ،دفاتر خدمات دولت ،دفاتر پستی و موارد مشابه
*بنگاههای باربری ،دفاتر باربری
*تالارهای پذیرایی ،هتلها ،متلها ،هتل آپارتمانها
*رستورانها ،کترینگها ،فروش غذا
*استخرهای شنا عمومی
*دفاتر تاکسیهای اینترنتی

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

*شرکتهای تایپ و تکثیر ،چاپخانهها ،انتشارات و موارد مشابه
*نمایشگاههای فصلی پوشاک ،ارزاق ،لوازم صوتی ،تصویری و خانگی و مواردمشابه
*شرکتها و نمایندگیهای انواع خودرو خارجی و ایرانی
*شرکتها و نمایندگیهای فروش بلیط هواپیما ،قطار و اتوبوس
*دفاتر شرکتهای بازرگانی ،تجاری ،تولیدی ،خدماتی،
*تعاونیهای توزیع ،مصرف ادارات و سازمانها و بخش خصوصی
*شرکتها و موسسات تبلیغی ،سینماها ،تئاترها
*مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی
*دفاتر شرکتها و موسسات سیاحتی و جهانگردی ،زیارتی
*دفاتر روزنامه ،مطبوعات ،موسسات دارالترجمه
*مهدکودکها ،پانسیونها و...
*دانشگاهها و موسسات آموزشی غیرانتفاعی
* مطب پزشکان ،داروخانهها ،کلینیکها و مراکز بهداشتی و آزمایشگاهها
*کلینیکهای دامپزشکی ،آمبولانس خصوصی و..
*موسسات فیزیوتراپی ،ماساژ طبی ،پرورش اندام ،رادیولوژی و...
*دفاتر اسناد رسمی – دفاتر وکلای دادگستری
*خدمات خودپرداز بانک
*عوارض شغل پروانه آژانس آمبولانس به قیمت سالیانه 53330333ریال و واگذاری حق الامتیاز به اشخاص حقیقی

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

15603330333ریال و برای اشخاص حقوقی ر20403330333یال
تبصره) چنانچه مشاغلی مشمول یا غیرمشمول قانون نظام صنفی در شهر موجود باشد بگونه ای که در این بند قید نشده باشد،
عوارض مربوط به این بند با تشخیص شهرداری و حتی الامکان بر اساس نزدیکترین مشاغل قید شده در این تعرفه محاسبه و
وصول خواهد شد.
بند ( :)5دادنامه های شماره  055مورخ  15/0/1و شماره  100الی  105مورخ  15/4/12هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.
بند ( :)3هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره  110مورخ  35/2/21و شماره  1300مورخ  16/13/12و
شماره  1352مورخ  16/13/11اداری وضع عوارض کسب و پیشه(عوارض محلی) از بانکهای دولتی ،خصوصی ،صتدوقهای قرض
الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده است.
بند ( :)1هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره  1106مورخ  16/11/0وضع عوارض مشاغل از جمله دفاتر اسناد
رسمی را منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده است.

منشا قانونی

غلامرضا بزرگی

بند  32ماده  33قانون تشكیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  3025با اصلاحیه های بعدی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

تعرفه شماره ( - )2-16عوارض قطع اشجار

به منظور حفظ وصیانت هرچه بیشتر فضای سبز به ویژه درختان ونیاز به تمهید اقدامات پیشگیرانه در تخریب وقطع درختان ،موارد ذیل مدنظر قرارمیگیرد:
ردیف

الف)درختان درمالكیت شهرداری

3

شرح بن درخت

ب)درختان درمالكیت خصوصی

بامجوز(قیمت به

بدون مجوز(قیمت به

ریال)

ریال)

بامجوز(قیمت به ریال)

بدون مجوز(قیمت به ریال)

3

محیط بن درخت تا03سانتی متر(هراصله)

11230333

53430333

12330333

22330333

0

محیط بن درخت تا53سانتی متر(هراصله)

23230333

13330333

23430333

43330333

7

محیط بن درخت 333-53سانتی متر علاوه برردیف  3به

1120333

4330333

1330333

2430333

ازای هرسانتی متر مازاد بر53سانتی متر
5

درخت با محیط بن بیش از 333سانتی متر علاوه برردیف

0240333

0240333

6630333

4330333

 0به ازای هرسانتی متر مازاد بر333سانتی متر

تبصره  :1در محاسبه عوارض قطع اشجار قیمت هر اصله درخت بر اساس موارد فوق تعیین میگردد.
تبصره:2عوارض قطع اشجار مثمر درمالکیت خصوصی مانند(گردو) باتوجه به اهمیت موضوع براساس ردیف بند الف محاسبه می گردد.

تبصره  :0عوارض قطع درختان بدون مجوز موضوع جدول فوق  ،علاوه برجرایم و مجازاتهای تعیین شده درلایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبزدرشهرها میباشد.
تبصره :4درتصادفاتی که منجر به قطع اشجار یا تخریب گونه گیاهی گرددعوارض قطع اشجار مطابق ردیف الف)بدون مجوزاخذگردد وهزینه تخریب پوشش گیاهی طبق تبصره()5محاسبه میشود.

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

تبصره  :5درصورت خشک کردن،سوزاندن ویاقطع شاخه درخت ویاتخریب هرگونه پوشش گیاهی چنانچه نظرکارشناس شهرداری مبنی برازبین رفتن درخت یا پوشش گیاهی ویا ایجاد موجبات امحاء
هرنوع پوشش گیاهی باشد عوارض بشرح ذیل اخذ شود :علاوه براینکه فرد خاطی باارائه تعهد بایستی نسبت به کاشت درخت ویا پوشش گیاهی (البته با نظر شهرداری درخصوص تعداد و نوع درخت
یاپوشش ،مکان  ،سن درخت یا پوشش گیاهی اقدام نماید).
-1قطع شاخه یاهرس غیراصولی آن ،بامحیط بنکمتراز25سانتی مترمعادل23،درصدقطع کامل درختموردنظر.

 -2قطع شاخه یاهرس غیراصولی آن ،بامحیط بن 25تا53سانتی مترمعادل25،درصدقطع کامل درختموردنظر.

 -0قطع شاخه یاسرشاخه بامحیط بن بیشتراز 53سانتی متربه بالا علاوه برمبلغ25درصد قطع کامل درخت موردنظربه ازاء هرسانتی متر مازادبر53سانتی متر2430333ریال
 -4قطع مریستم اصلی(تنه اصلی)درختان سوزنی برگ معادل53درصد خسارت قطع کامل درخت موردنظر.
-5هزینه یک مترمربع ازگیاهان پوششی(همانندچمن،رزماری و)...

5520333ریال

-6هزینه یک مترمربع درختچه زینتی(ازقبیل یوکا،توری،زرشک،ژونی پروس و)..

5230333ریال

-5هزینه یک مترمربع گل فصلی

4020333ریال

-3هزینه یک مترمربع انواع پرچین های سبز(ازقبیل ترون،شمشاد و)...

5230333ریال

-1خشک کردن و سوزاندن درخت معادل عوارض قطع بند الف بدون مجوز محاسبه گردد.
-13صدمه رسانیدن به درخت مانند کندن پوست درخت،ریختن مواد نفتی پای درخت،نصب میخ و ...معادل  %53عوارض قطع درخت بند الف بدون مجوز محاسبه گردد (.در
صورتی که منجر به خشک شدن درخت نشود).
تبصره :6هزینه کارشناسی موارد فوق به ازای هرمرحله 12330333ریال که قبل ازبازدیدکارشناس شهرداری بایدتوسط متقاضی پرداخت شود.
تبصره  :5در صورت از بین بردن درختان (مثمر و غیر مثمر) بصورت عمد و غیر عمد به ازای هر اصله درخت،شخص خاطی(حقیقی /حقوقی) بایستی  15اصله درخت با توجه به نظر شهرداری
مبنی برمحیط بن،نوع درخت و ،محل کشت درخت غرس نماید.

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

تبصره :3در صورت انجام تبصره  5به ازای هر اصله درخت ،شخص خاطی(حقیقی /حقوقی)بایستی  13اصله درخت با توجه به نظر شهرداری مبنی برمحیط بن،نوع درخت و ،محل کشت درخت
غرس نماید.

تعرفه شماره ( )2-15عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی

جهت نصب استندها و بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر به شرح ذیل قیمت ها تعیین میگردد
ردیف

مکان

تا  5روز(ریال)

1

میدان شهدا

12330333

مازادبریک هفته به ازای یک روز 160333ریال

2

سه راهی تامین اجتماعی

12330333

مازادبریک هفته به ازای یک روز160333ریال

0

بلوارمطهری اول خیابان انقلاب

1630333

مازادبریک هفته به ازای یک روز520333ریال

4

میدان ولیعصر(عج )

3430333

مازادبریک هفته به ازای یک روز630333ریال

5

خیابان امام حسن (ع )

3430333

مازادبریک هفته به ازای یک روز630333ریال

6

خیابان شهیدمصطفی خمینی

3430333

مازادبریک هفته به ازای یک روز630333ریال

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

توضیحات

کاووس درویشی

بند( : )1درصورتیکه متقاضی استند و بیلبوردهای سطح شهر تقاضای اجاره
بیش ازیک ماه داشته باشد کلیه عوارض ماه اول برمبنای فرمول فوق محاسبه
وازماه دوم به بعد برای یکبار  %23ازعوارص کسر میگردد.
بند(:)2نصب واستفاده استند و بیلبورد تبلیغاتی درسطح شهر درهر اندازه ای به
جز پیمانکار موردطرف قراردادشهرداری ازطرف اشخاص حقیقی وحقوق ممنوع
بوده ومنوط به اخذمجوزازشهرداری وشورای اسلامی شهرباپرداخت هزینه
پیشنهاد شده شهرداری وتصویب شورای اسلامی شهرخواهدرسید ،میباشد3

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

5

باغستان

3430333

مازادبریک هفته به ازای یک روز630333ریال

3

خیابان حافظ

3430333

مازادبریک هفته به ازای هرروز630333ریال

1

سایرنقاط شهر( استند)

3430333

مازادبریک هفته به ازای هرروز630333ریال

13

بیلبوردمیدان شهدا

06330333

مازادبرپانزده روزبه ازای هر روز 2230333ریال

11

بیلبورد میدان ولی عصر(عج )

13330333

مازادبرپانزده روز به ازای هر روز1330333ریال

12

بیلبوردمیدان رسالت

13330333

مازادبرپانزده روز به ازای هرروز1330333ریال

10

سایرنقاط شهر بیلبورد

11430333

مازادبرپانزده روز به ازای هر روز1440333ریال

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

غلامرضا بزرگی

حجت اله شریفی

کاووس درویشی

نوراله عباس نژاد

سید جواد میرقادری

