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مستندات قانونی وضع عوارض و ساير مستندات قانونی مرتبط با عوارض
آيین نامه ی مالی و معامالتی شهرداری ها مصوب 1346

ماده  -30هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کليه ی انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایي که به
وسيله ی شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصيل مي شود ،درج هر عنوان تعرفه یا بهای خدمات جدیدی
که وضع و تصویب مي گردد یا هر تغييری که در نوع و ميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد در تعرفه ی مذکور منعكس مي شود.
ماده  31ـ تطبيﻖ وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيﺺ بدهي مودی بعهده مأمورین تشخيﺺ
یا کساني است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختيار تشخيﺺ بانها داده شده است مأمورین مذکور مكلفند
کمال دقت بي نﻈری را درتشخيﺺ های خود بكار برند در صورت تخلف بوضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسيدگي و تنبيهات
مﻘرر درباره آنها اتخاذ و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ( 32اصالحی  )1380/11/27ـ به شهرداری های کل کشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را مطابﻖ دستورالعملي
که به پيشنهاد شهردار به تصویب شورای اسالمي شهر مربوطه مي رسد اقساط نماید .در هرحال صدور مفاصاحساب موکول به
تادیه کليه بدهي مودی خواهدبود.
قانون شهرداريها مصوب 1334

ماده  55بند  – 26پيشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض با در نﻈر گرفتن سياست عمومي
دولت از سوی وزارت کشور اعالم مي شود.
ماده ( 74اصالحی  – )1345/11/27شهرداری با تصویب شورای اسالمي شهر آیين نامه اجرایي وصول عوارض شهرداری و
سهم خدمات و امثال آن را تدوین و تنﻈيم مي نماید.
ماده ( 77اصالحی - )93/2/10رفع هر گونه اختالف بين مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهاء خدمات ارائه شده توسط
شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به کميسيوني مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع مي شود
و تصميم کميسيون مزبور قطعي است .بدهي هائي که طبﻖ تصميم این کميسيون تشخيﺺ شود طبﻖ مﻘررات اسناد ﻻزم اﻻجرا،
به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد اجرای ثبت مكلف است بر طبﻖ تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول
طلب شهرداری مبادرت نماید در نﻘاطي که سازمان قﻀائي نباشد رئيس دادگستری شهرستان یك نفر را به نمایندگي دادگستری
تعيين مي نماید و در غياب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
ماده  -99شهرداریها مكلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
بند  1ـ تعيين حدود حریم و تهيه نﻘشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالي شهر.
بند  -2تهيه مﻘرراتي برای کليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندی و تفكيك اراضي  -خيابان کشي  -ایجـاد باغ و ساختمان
 ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنـين تهيـه مﻘـررات مربـوط بـه حفـﻆ بهداشـت عمـومي مخصوص به حریم شهر با توجه بهنﻘشه عمراني شهر.
حریم و نﻘشه جامع شهرسازی و مﻘررات مذکور پس از تصویب انجمـن شـهر و تایيـد وزارت کـشور برای اطالع عموم آگهي و
به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
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قانون نوسازی و عمران شهری  -مصوب  7/9/1347با اصالحات

ماده  2ـ تبصره  3ـ در شهر تهران از اول فروردین ماه  1348و در سایر شهرها از تاریخي که وزارتکشور اجرای مﻘررات این
ماده را اعالم ميکند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتي از اراضي و ساختمانهای شهری ملغي ميشود.
ماده  3ـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانهایي که در اجرای این قانون در هر یك از شهرها ملغي ميگردد
بﻘایای مطالبات شهرداری غيرقابل توافﻖ و بخشودگي است و درصورت بروز اختالف در اصل عوارض طبﻖ ماده  77قانون
شهرداریها عمل خواهد شد.
قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/08/29

ماده واحده  -تبصره  - 4در مواردی که تهيه زمين عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفكيك و
ساختمانسازی ميسر نباشد و احتياج به توسعهمحدوده مزبور طبﻖ طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیيد مراجع قانوني
قرار بگيرد ،مراجع مزبور ميتوانند در مﻘابل موافﻘت با تﻘاضای صاحباناراضي برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و
عمران شهر ،عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمين و واگذاری سطوحﻻزم برای تأسيسات و تجهيزات و
خدمات عمومي ،حداکثر تا  %20از اراضي آنها را برای تأمين عوض اراضي واقع در طرحهای موضوع این قانون وهمچنين اراضي
عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری ،به طور رایگان دریافت نمایند.
قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحیه های بعدی

ماده (-80اصالحيه مرداد  )1396در وظایف شورای اسالمي شهر:
بند  -16تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با درنﻈر گرفتن سياست عمومي دولت
که از سوی وزارت کشور اعالم مي شود.
بند -26تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیين نامه مالي و معامالت
شهرداری ها با رعایت مﻘررات مربوطه.
ماده ( – 85اصالحيه مرداد  )1396شورای اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهای
اهالي به منﻈور تأمين بخشي از هزینه های خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبﻖ آیين نامه ی مصوب هيأت وزیران اقدام
نماید.
تبصره :عوارض ،یك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است  .وزیر کشور مي تواند در هر مﻘطعي که وصول
هر عنوان تعرفه ی عوارض را منطبﻖ بر آیين نامه ی مصوب نداند ،نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.
آيین نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی مصوب 1378/7/7
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14

ماده  -1محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذکور در طرح
هادی شهر که ضوابط و مﻘررات شهرسازی در آن ﻻزم اﻻجرا مي باشد .شهرداریها عالوه بر اجرای طرحهای عمراني از جمله
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احداث وتوسعه معابر و تأمين خدمات شهری وتأسيسات زیربنایي در چارچوب وظایف قانوني خودکنترل و نﻈارت بر احداث هر
گونه ساختمان وتأسيسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه وعمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.
ماده  - 2حریم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر که نﻈارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت
دارد و از مرز تﻘسيمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید .به منﻈور حفﻆ اراضي ﻻزم و مناسب برای توسعه موزون
شهرها با رعایت اولویت حفﻆ اراضي کشاورزی ،باغات و جنگلها ،هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسيسات در داخل
حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مﻘررات مصوب طرحهای جامع و هادی امكان پذیر خواهد بود .نﻈارت بر احداث هرگونه
ساختمان و تأسيسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به
استثنای شهرکهای صنعتي (که در هر حال از محدوده قانوني و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثني ميباشند) به عهده
شهرداری مربوط ميباشد ،هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفين طبﻖ مﻘررات رفتار خواهد
شد.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1334/03/31با آخرين اصالحات تا تاريخ 1385/08/01

ماده  – ۱بمنﻈور حفﻆ کاربری اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهرهوری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغيير کاربری اراضي
زراعي و باغها درخارج از محدوده قانوني شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع ميباشد.
تبصره  – ۱تشخيﺺ موارد ضروری تغيير کاربری اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده کميسيوني مرکب از رئيس سازمان
جهاد کشاورزی ،مدیر امور اراضي ،رئيس سازمان مسكن و شهرسازی ،مدیرکل حفاظت محيط زیست آن استان و یك نفر نماینده
استاندار ميباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشكيل ميگردد .نماینده دستگاه اجرایي ذیربط ميتواند بدون حﻖ رأی
در جلسات کميسيون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تﻘاضا یا استعالم مطابﻖ نﻈر کميسيون نسبت
به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبيرخانه کميسيون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نﻈر رئيس سازمان مذکور تشكيل ميگردد و عهدهدار وظيفه
دریافت تﻘاضا ،تشكيل و تكميل پرونده،بررسي کارشناسي اوليه ،مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کميسيون و نگهداری
سوابﻖ و مصوبات ميباشد.
تبصره  – ۲مرجع تشخيﺺ اراضي زراعي و باغها ،وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قﻀایي و اداری ،نﻈر سازمان جهاد
کشاورزی ذیربط را در این زمينه استعالم مينمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نﻈر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
نﻈر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قﻀایي به منزله نﻈر کارشناس رسمي دادگستری تلﻘي ميشود.
تبصره  – ۳ادارات ثبت اسنادو امالك و دفاتر اسناد رسمي و سایر هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك ،افراز و
تﻘسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير کاربری آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت
جهاد کشاورزی استعالم نموده و نﻈر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

ماده 50ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاﻻهای وارداتي و توليدی و همچنين ارائه خدمات که در این قانون،
تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است ،همچنين برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه ماليات ،سود سهام شرکتها،
سود اوراق مشارکت ،سود سپردهگذاری و سایر عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباری غيربانكي مجاز ،توسط
شوراهای اسالمي و سایر مراجع ممنوع ميباشد.
تبصره1ـ شوراهای اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر یك از عوارض محلي جدید ،که تكليف آنها در این قانون مشخﺺ نشده
باشد ،موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ،تصویب و اعالم عمومي نمایند.
تبصره2ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده ( )2قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  1347/9/7به عبارت «یك درصد
( »)1%اصالح ميشود.
تبصره3ـ قوانين و مﻘررات مربوط به اعطاء تخفيف یا معافيت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهياریها ملغي ميگردد.
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تبصره4ـ وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء این ماده در سراسر کشور نﻈارت نماید.
قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387

ماده  -16کليه طرحهای توليد مسكن ویژه گروههای کمدرآمد و طرحهای توليد مسكن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول
تخفيف حداقل پنجاهدرصد( )%50هزینههای عوارض ساختوتراکم ساخت وتﻘسيط بدون کارمزد باقيمانده ميباشد .دولت موظف
است معادل صددرصد()%100تخفيف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشي از اجراء این قانون و سایر قوانين را در لوایح بودجه
سنواتي منﻈور و پرداخت نماید.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور:

ماده174ـ شوراهای اسالمي و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریﻖ تدوین نﻈام درآمدهای
پایدار شهرداریها با اعمال سياستهای ذیل اقدام نماید:
الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربریهای تجاری ،اداری ،صنعتي متناسب با کاربریهای مسكوني همان
منطﻘه باتوجه به شرایط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای
احداثي این کاربریها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و امالك ،ناشي از اجرای طرحهای توسعة شهری
ب ـ تعيين سهم شهروندان در تأمين هزینههای خدمات عمومي و شهری ،نگهداری ،نوسازی و عمران شهری و همچنين تعيين
سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه ،عمران شهری و حمل و نﻘل
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر امالك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات
د ـ تعيين ضمانت اجرائي برای وصول عوارض ،بهای خدمات و سایر درآمدهای قانوني شهرداریها
هـ ـ افزایش تراکم زمينهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمينهای غيرمشجر با سطح اشغال بيشتر
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 اصلي و قانوني آنها و
ممنوعيت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائي
ماده  - 181به منﻈور ارتﻘای نﻈام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمين و پایداری محيطي در کليه ی
فعاليت های توسعه ای و سرمایه گذاری های ملي و استاني ،ایجاد هماهنگي بخشي-منطﻘه ای و بخشي منطﻘه ای و رعایت
عدالت در توزیع منابع و فرصت ها ،توسعه ی متوازن مناطﻖ ،ارتﻘای توانمندی های مدیریتي استان و انتﻘال اختيارات اجرایي
به استان هاو تمرکز امور حاکميتي در مرکز ،ساز و کارها وشاخﺺ های ﻻزم به تصویب هيأت وزیران مي رسد.
تبصره  -هرگونه تخفيف ،بخشودگي حﻘوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه
ی عمومي ساﻻنه ی کشور است .در غير این صورت بخشودگي و تخفيف حﻘوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
قانون جامع خدماترسانی به ايثارگران مصوب ۱۳۹۱

ماده ۳ـ بند ز ـ تبصره۱ـ مشموﻻن دریافت خدمات مسكن عبارتند از:
۱ـ همسران ،فرزندان و والدین شهدا ،اسرا و مفﻘوداﻻثرها ،جانبازان بيست و پنج درصد ( )%۲۵و باﻻتر و
آزادگاني که فاقد مسكن بوده یا دارای مسكن نامناسب ميباشند.
ماده ۶ـ مشموﻻن این قانون برای احداث یك واحد مسكوني با زیربنای مفيد تا یكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاری
در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزینههای عوارض صدور پروانههای ساختماني ،عوارض شهرداری و نوسازی برای یك بار
با معرفي بنياد معاف ميباشند .مفاد این ماده در احداث مجتمعهای مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد
بود.
تبصره ـ مشموﻻن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضالب ،برق و گاز و پنجاه درصد ( )%۵۰هزینه خدمات
انشعاب آنها برای یك بار معاف ميباشند.
* افراد متﻘاضي استفاده از معافيت موضوع این قانون مي بایست کليه شرایط زیر را دارا باشند:
6

 -1ارائه سند مالكيت ملك مورد نﻈر الزاماً بنام شخﺺ مشمول
 -2ارائه معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ایثارگران استان فارس
 -3ارائه تعهد نامه محﻀری مبني بر عدم استفاده از معافيت موضوع این قانون
* ظرفيت شهرداری های جهت اعطای معافيت به مشموﻻن موضوع این قانون در سال  1400به تعداد  7نفر مي باشد.

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10

ماده  -۲۳بند ت -هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداریها توسط دولت ممنوع است.
ماده  -۳۷بند ت -دولت مكلف است از طریﻖ شورایعالي حوزههای علميه در اجرای وظایف تكليفي نﻈام اسالمي و بهمنﻈور
حﻀور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت ،از حوزههای علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمایتهای زیر را بهعمل
آورد:
 -۱معافيت فﻀاهای آموزشي ،پژوهشي و اداری حوزههای علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز
ماده  -۳۷بند ث -تبصره ذیل جزء  - 1مساجد از پرداخت هزینههای عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فﻀاهای اصلي
معاف ميباشند.
ماده70ـ مجموع تغييرات طرحهای تفصيلي برای موضوع ماده( )5قانون تأسيس شورایعالي شهرسازی و معماری ایران مصوب
 22/12/1351و اصالحات بعدی آن توسط کميسيون ماده مذکور در هر یك از موارد حداکثر تا پنجدرصد( )%5مجاز است.
تغييرات فراتر از این ميزان باید به تصویب شورایعالي شهرسازی و معماری ایران برسد.
دستورالعمل وضع عوارض مطابق نامه شماره 166472مورخ  1396/10/11وزير محترم کشور و آراء ديوان عدالت اداری
کشور
قانون بودجه سال  1399کل کشور مصوب 1398/12/26

تبصره  -6بند ع -در راستای اجرای جزء( )۲بند (چ) ماده( )۸۰قانون برنامه ششم توسعه ،افراد تحت پوشش کميته امداد امام
خميني(ره) و سازمان بهزیستي و خيرین مسكنساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانهای حمایتي از پرداخت
هزینههای صدور پروانه ساختماني ،عوارض شهرداری و دهياری و هزینههای انشعاب آب ،فاضالب ،برق و گاز برای واحدهای
مسكوني اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فﻘط برای یكبار معافند.
تبصره  -۹بند ه -به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود بهمنﻈور ساماندهي و بهينهسازی کاربری بخشي از امالك و
فﻀاهای آموزشي ،ورزشي و تربيتي خود و با رعایت مالحﻈات آموزشي و تربيتي ،نسبت به احداث ،بازسازی و بهرهبرداری از آنها
اقدام کند .تغيير کاربری موضوع این بند به پيشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کميسيون ماده ( )۵قانون تأسيس
شورای عالي شهرسازی و معماری ایران مصوب  1351/12/22صورت مي گيرد و از پرداخت کليه عوارض شامل تغيير کاربری،
نﻘل و انتﻘال امالك ،أخذ گواهي بهرهبرداری ،احداث ،تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف ميباشد.
تبصره  -۲۱مدت اجرای آزمایشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17و اصالحات بعدی آن تا زمان ﻻزماﻻجراء
شدن قانون جدید در سال  ۱400تمدید ميشود .
*موارد قانوني فوق در صورتي قابل اجرا درتعرفه عوارض و بهاء خدمات سال  1400مي باشد که در قانون بودجه سال 1400
کل کشور تكرار گردد.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور:

ماده  – 36بند ب ـ عوارض حاصل از چشمههای آب معدني و درماني در محدوده شهرستانهائي که ظرفيت توسعه گردشگری
دارند ،با طي مراحل قانوني در اختيار شهرداریها یا دهياریهای همان منطﻘه قرار ميگيرد .منابع حاصله متناسب با دریافت
عوارض که به پيشنهاد شورای اسالمي شهر یا روستا به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان ميرسد ،با تصویب کميته
برنامهریزی شهرستان صرف زیرساختهای گردشگری همان منطﻘه ميشود.
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ماده ۶۰ـ بهمنﻈور مﻘاومسازی ساختمانها و اصالح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسكن اقدامات
زیر انجام گردد:
الف ـ شهرداریها مكلفند نسبت به درج الزام رعایت مﻘررات ملي ساختمان در پروانههای ساختماني اقدام نمایند .صدور پایانکار
برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانهها ،منوط به رعایت کامل این مﻘررات است.
ماده ۶۱ـ بند پ ـ وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها موظفند با اعمال سياستهای تشویﻘي و در چهارچوب
قانون حمایت از احيای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي برای احياء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب
حمایت نمایند.
ماده ۸۰ـ بند چ ـ جزء ۲ـ افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزیستي و خيرین مسكنساز برای
هرکدام از افراد تحتپوشش نهادها و سازمانهای حمایتي از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختماني ،عوارض شهرداری و
دهياری و هزینههای انشعاب آب ،فاضالب ،برق و گاز برای واحدهای مسكوني اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف،
فﻘط برای یك بار معافند.
*ﻻزم به ذکر است آیين نامه اجرایي این ماده که به تصویب شورای اسالمي شهرنودان رسيده است به پيوست مي باشد.
ماده ۸۸ـ بند ث ـ جزء ۴ـ شهرداریها و دهياریها و سازمان اوقاف و امور خيریه مكلفند به منﻈور ارج نهادن به والدین،
همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان ،جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بيستو پنجدرصد ()%۲۵
و باﻻتر و رزمندگان با سابﻘه حﻀور ششماه و باﻻتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگاني که دفن اموات در آنها
مجاز ميباشد و آرامستانها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.
ماده۹۲ـ بند ج ـ دولت و شهرداری ها و سازمان آب و فاضالب مكلفند با ارائه تعرفه فرهنگي و یا پروانه ساختمان در زمينه
آب و برق و گاز ،حمل و نﻘل و پست ،با استفاده از کاربری فرهنگي در فﻀاهای مسكوني از کتابفروشان ،ناشران و مطبوعات که
دارای مجوزهای قانوني ﻻزم هستند حمایت کنند.
ماده۹۸ـ بند الف ـ جزء ۲ـ تأسيسات گردشگری از هر نﻈر تابع قوانين و مﻘررات بخش صنعت گردشگری به استثنای
معافيتهای مالياتي است و از شمول قانون نﻈام صنفي مستثني مي باشد.
قانون رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1

ماده  -59شهرداریها مكلفند حداکثر تا یك هفته پس از پرداخت نﻘدی یا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض بهصورت نسيه
نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متﻘاضي اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.
پرداخت صددرصد ( )%100عوارض به صورت نﻘد شامل درصد تخفيفي خواهد بود که به تصویب شورای اسالمي شهر ميرسد.
در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و یا یكجا) نيز به ميزاني که به تصویب شورای اسالمي شهر ميرسد حداکثر تا نرخ
مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه ميشود.
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تعاريف و اصطالحات
-1زیربنا :عبارت است از سطح ساخته شده ساختمان در هر طبﻘه.
-2سطح ناخالص زیربنا :مجموع مساحت کل طبﻘات ساختمان اعم از زیرزمين ،همكف ،طبﻘات ،نيم طبﻘه ،بالكن،
سرپله و اتاق آسانسور.
تبصره :رامپ خارجي ،وید ،فﻀای خالي پشت ستون ،نورگير بيش تر از  ۲4مترمربع و حياط خلوت بيش تر از 15
مترمربع جزء زیربنای ناخالﺺ محاسبه نمي گردد.
 - 3سطح خالص زیربنا :مجموع کليه سطوح در اختيار هر کاربری مسكوني ،تجاری ،اداری ،دفترکار ،انباری تجاری،
بالكن تجاری و ...به استثنای پارکينگ ،انباری ،راهرو و حریم و سایر مشاعات ساختمان.
 -4فضاي مشاعی :بخش هایي از ملك که در انطباق با قاانون تملك آپارتمان ها مالكيت آن به عموم مالكان مجموعه
تعلﻖ دارد.
تبصره  :مشاعات در ساختمان های مسكوني شامل ﻻبي ،سرایداری ،سرویس بهداشتي در حياط ،مدیریت ،اطالعات،
سایت کامپيوتر ،سالن اجتماعاات ،فﻀای بازی بچه ها ،تأسيسات ،شوت زباله ،راه پله و آسانسور ،فﻀای ورزشي،
هواکش ،نورگير ونمازخانه مي باشد.
 -5زیربناي مفید :سطح کل ساختمان به جز دستگاه پله و آسانسور و مشاعات مي باشد.
 -6فضاي غیر مفید :سطح کل زیربنا به غير از فﻀاهای مفيد.
 -7فضاي باز :سطحي که روی آن هيچ بنایي احداث نگردیده و فﻘط برای استفاده از فﻀای سبز ،استخر ،حوض ،آب
نما و سایر استفاده محوطه سازی مورد استفاده قرارگيرد.
 -8سطح اشغال :سطح زمين اشغال شده توسط ساختمان در طبﻘه همكف .
 -9تراكم ساختمانی :نسبت سطح ساخته شده در مجموع طبﻘات ساختمان به استثنای سرپله و آن قسمت از زیر
زمين و پيلوت که جهت پارکينگ ،رمپ مورد نياز وانباری و تأسيسات استفاده مي گردد به مساحت کل زمين) به
درصد(.
 -10تغییركاربري :هر گونه اقدام جهت تغيير در نوع استفاده از ساختمان نسبت به مفاد مندرج در مجوزها و پایان
کار.
 -11بافت فرسوده :کليه واحدهای واقع در محدوده طرح 200هكتاری شهرنودان و همچنين سكونتگاه های غير رسمي
که پهنه آن به تأیيد مراجع قانوني مي رسد.
 -12واحد مسکونی :مجموعه فﻀاهایي که برای سكونت یك خانوار در نﻈرگرفته شده و دارای ورودی مستﻘل بوده
و از حداقل امكانات شامل فﻀای اقامت ،سرویس بهداشتي ،حمام ،آشپزخانه برخوردار باشد .فﻀاهای مشاعي في ما
بين واحد های مسكوني در زمان محاسبه تأمين پارکينگ و کسری پارکينگ گروهي محاسبه نمي گردد.
-13تجاري :عبارت است از کليه ساختمان هایي که برابر تبصره ذیل بند ۲4ماده 55ماده قانون شهرداری ها به منﻈور
کسب و پيشه و تجارت احداث گردیده یا مي گردند و یا در آن ها واحدهای صنفي تحت پوشش قانون نﻈام صنفي و
یا واحدهای تابع قانون تجارت و یا قوانين خاص فعاليت داشته باشند .ساختمان بانك ها و مؤسسات مالي واعتباری
و آژانس های هواپيمایي و دفاتر فروش بليط به صورت تجاری مي باشد.
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 -14تجاري خطی :واحد یا تمامي واحدهای تجاری که به هر نحو در مجاورت معبریا حرائم واقع در مجاورت معبر
قرار داشته باشند اعم از اینكه دارای حریم یا فاقد حریم تجاری باشند.
 -15مجتمع تجاري :به مجموعه ای از تجاری های بيش از یك باب که خطي نباشند،مجتمع گفته مي شود.
-16تجاري محله اي :عبارت است از یك واحد تجاری در یك پالك ثبتي و دارای مساحت حداکثر  3۰مترمربع ،واقع
در برگذر تا  ۱6متر و دارای ارتفاع در حد ارتفاع واحد مسكوني.
 -17دفتر كار :محيطي است که در آن صرف ًا خدمات دفتری ارائه گردد و فاقد بالكن داخلي باشد و از نﻈر طراحي
داخلي دارای اتاق و سرویس های ﻻزم با حداکثر ارتفاع  3/۵متر باشد و طبﻖ ضوابط و مﻘررات طرح مصوب شهری
باشد .ضمن ًا بایستي زیر نﻈر مجمع امور صنفي نباشد و در آن عرضه و فروش کاﻻ صورت نگيرد.
تبصره :مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهای انﻘالب اسالمي مشروط به اینكه با اصول بازرگاني اداره شوند و
مشمول پرداخت ماليات باشند از نﻈر پرداخت عوارض به صورت دفترکار محسوب مي شوند.
-18بالکن داخل تجاري :فﻀایي است در داخل واحد تجاری که در ارتفاعي از سﻘف واحد تجاری طراحي مي گردد
و راه دسترسي به آن صرفاً از داخل واحد تجاری مي باشد.
تبصره :در صورت احداث یا توسعه بالكن در حد  % ۱۰۰یا بيشتر در این حالت بنای احداثي هر چند دارای راه دسترسي
از داخل واحد تجاری باشد ،بالكن محسوب نمي گردد و به صورت یك طبﻘه تجاری مورد محاسبه قرارمي گيرد.
 -19انبار تجاري :محلي جهت انبار نمودن کاﻻ و محصوﻻت تجاری به صورت روباز و روبسته مرتبط با واحد تجاری
یا به صورت مستﻘل.
 -20حریم تجاري :فﻀای حد فاصل واحد تجاری و معبر به عمﻖ حداقل  3متر و به عرض حداقل عرض واحد تجاری
که جهت تخليه کاﻻ و یا بارگيری مورد استفاده قرارمي گيرد  .در بافت قدیم به این فﻀا بارانداز اطالق مي گردد .
حریم تجاری شامل تجاری های محله ای نمي گردد.
 -21اداري :به اراضي و امالك اختصاص یافته جهت استﻘرار وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتي ،نهادهای دولتي و مؤسسات
و نهادهای عمومي غير دولتي و نيروهای نﻈامي وانتﻈامي و بسيج گفته مي شود که طبﻖ ضوابط و مﻘررات طرح مصوب
شهری باشند.
 -22صنعتی كارگاهی :کليه ساختمان ها و فﻀاهای مرتبط که به منﻈور استفاده صنعتي و یا توليدی و ایجاد کارگاه
های صنعتي یا توليدی احداث شده و یا مي شوند ودارای موافﻘت اصولي از مراجعي مانند وزارت صنعت و معدن و
تجارت و یا جهادکشاورزی و یا سازمان ميراث فرهنگي و صنایع گردشگری باشند.
 -23بهداشتی درمانی :به اماکني گفته مي شود که مشتمل بر بيمارستان ،پلي کلينيك ،مراکز اختصاصي بهداشتي
درماني ،مراکز توانبخشي ،مراکز اورژانس  ،پایگاه -بهداشت ،زایشگاه ،آسایشگاه ،مددکاری اجتماعي و سایر مراکز ارائه
خدمات بهداشتي درماني بر اساس طرح مصوب شهری با مجوز و پروانه رسمي از مراجع ذیصالح.
 -24ورزشی :کليه فعاليت های ورزشي در فﻀاهای روباز و روبسته که اورد تأیيد سازمان ورزش و جوانان باشد.
 -25فرهنگی مذهبی :کليه فعاليت ها شامل کتابخانه ،کتابفروشي ،سالن های همایش ،کانون پرورش فكری ،سينما
تئاتر ،سالن کنفرانس  ،مؤسسات و د فاتر روزنامه،مراکز صدا وسيما ،فرهنگ سرا ،موزه و نگارخانه مشمول کاربری
فرهنگي مي باشند .کليه فعاليت های مذهبي و عبادی از قبيل مساجد ،مهدیه ،حسينيه ،تكایا و مدارس علوم دیني
و معابد اقليت های مذهبي و مصلي ها مشمول کاربری مذهبي مي باشد.
 -26آموزشی :کليه فعاليت های مشتمل بر مهدکودك ،کودکستان ،دبستان -،راهنمایي ،دبيرستان ،هنرستان فني و
حرفه ای و آموزشگاه های مورد تأیيد مراجع ذیصالح و مراکز آموزش عالي.
 -27نانوایی :کليه فعاليت های شامل آماده سازی و پخت و عرضه نان که در فﻀاهایي از جمله محل استراحت
کارگران ،رختكن ،بخش خميرگيری ،انبار آرد و محل فروش اتفاق مي افتد به عنوان کاربری نانوایي محسوب مي شود
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که در نانوایي هاای سنتي وصنعتي و نان فانتزی و حجيم پزی و مجتمع های نانوایي مي توانند نسبت به ارائه خدمات
اقدام نمایند.
 -28جایگاه سوخت و سوخت گیري :محلي جهت سوخت گيری به صورت گاز ،بنزین وگازوئيل جهت انواع وسيله
نﻘليه همراه با سایر فﻀاهای خدماتي شامل دفتر مدیریت،رختكن و سرویس های بهداشتي ،مخزن سوخت و جایگاه
سوخت گيری.
 -29شهربازي و تفریحی :کليه فﻀاهای روباز و روبسته که جهت فعاليت های تفریحي و بازی در سنين مختلف
اختصاص داده مي شود.
-30گردشگري و جهانگردي :به مكان هایي اطالق مي شود که مشمول آیين نامه ایجاد ،تكميل ،درجه بندی و نرخ
گذاری تأسيسات ایرانگردی و جهانگردی و نﻈارت برفعاليت آن ها مي شود.
 -31سرپله :فﻀایي سرپوشيده جهت دسترسي به پشت بام که شامل سرویس پله و اتاقك آسانسور مي باشد.
 -32بالکن روباز :سطحي است مسﻘف که حداقل از یك طرف به طور مستﻘيم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است.
 -33بالکن روبسته :هرگونه بيرون زدگي ساختمان در طبﻘات باﻻی همكف از حد قطعه مالكيت نسبت به بر معبر و
یا حد مجاز سطح اشغال از طرف حياط مي باشد.
 -34پیلوت :عبارت است از تمام یا قسمتي از طبﻘه همكف که به صورت فﻀای سرپوشيده که در زیر تمامي یا
قسمتي از کف طبﻘه اول قرار مي گيرد و کف آن همسطح معبر یا باﻻتر از آن است و صرف ًا به عنوان پارکينگ ،فﻀای
باز عمومي و انبار مورد استفاده قرار مي گيرد و ارتفاع آن تا زیر سﻘف حداقل  ۲/۲۰متر تا حداکثر 2/40متر است.
 -35زیرزمین :قسمتي از ساختمان مي باشد که ارتفاع روی سﻘف آن از سطح معبر حداکثر ۱/۵۰متر فاصله داشته
باشد.
 -36تعمیرات جزئی :به عمليات ساختماني گفته مي شود که به طور محدود و مستمر برای نگهداری انجام شود؛ به
عنوان مثال :نﻘاشي ساختمان ،تعمير تأسيسات ساختمان ،لكه گيری در قسمتي از حياط یا انباری ساختمان و عایﻖ
کاری پشت بام.
 -37تعمیرات كلی :بازسازی و نوسازی قسمت هایي از ساختمان که موجب افزایش عمر ساختمان یا ارتﻘای کيفي
ساختمان شود ،مشروط به عدم تعویض پوشش ،اضافه بنا یا تجدید بنا مانند نما سازی ،تﻘویت ایمني ساختمان ،ایجاد
تأسيسات حرارتي،تعميرات و یا تغييرات کلي در داخل ساختمان.
 -38قیمت  : Pمنﻈور از ( )Pیا شاخﺺ محاسبه عوارض ،ارزش معامالتي زمين و ساختمان که توسط شورای اسالمي شهر
نودان مصوب گردیده است ( دفترچه شاخﺺ محاسبه عوارض با انﻀمام نﻘشه وضع موجود به پيوست مي باشد).
توضیحات:
 -1چنانچه ملكي دارای چند بر باشد ،در محاسبه ی عوارض مربوطه باﻻترین شاخﺺ بر ملك مشرف به معبر مالك عمل خواهد
بود .همچنين در صورتي که ملكي در ميدان یا فلكه واقع شده باشد ،عوارض براساس باﻻترین شاخﺺ جبهه ی خياباني که از
ميدان یا فلكه منشعب مي گردد ،محاسبه خواهد شد.
 -2با استناد به دادنامه های شماره  587مورخ  ،83/11/25شماره  48مورخ  ،85/2/3شماره  1234مورخ  ،97/4/26شماره
 307مورخ  97/2/13و شماره  1274مورخ  97/5/2هيأت عمومي دیوان عدالت اداری در صورت صدور رأی قطعي ابﻘاء بنا
(اعياني) توسط کميسيون ماده  100قانون شهرداری ها و پس از وصول جرایم تعيين شده مطابﻖ رأی صادره کميسيون مذکور،
محاسبه و اخذ عوارض متعلﻘه به نرخ روز بالمانع خواهد بود.
 -3با استناد به ماده  2و تبصره  5ذیل ماده  3قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها عوارض موضوع
این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر وفﻖ مﻘررات قابل وصول است.
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 -4قوانين و مﻘررات مربوط به معافيت های مصوب (پس از تصویب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  )87/2/17و یا معافيت
هایي که در قوانين بودجه ی سنواتي ،و سایر قوانين پيش بيني مي گردد به استناد بند ت ماده  23قانون احكام دائمي برنامه
توسعه کشور قابل اعمال خواهد بود .در هرحال تخلفات ساختماني مشمول استفاده از هيچ گونه تخفيف و معافيتي نخواهند بود.
 -5تعاریف و اصطالحات به کار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه ی مورخ  1389/3/10شورای عالي شهرسازی و معماری
در خصوص طرح تدقيﻖ تعاریف و مفاهيم کاربری های شهر مي باشد و در صورت هر گونه مغایرت ،عمل به مفاد جداول موجود
در این تعرفه برای محاسبه عوارض و بهاء خدمات ارجح خواهد بود( .جداول شماره  1و )2

جدول شماره: 1تعاریف كاربري هاي شهري
رديف

نوع کاربری

1

مسكوني

2

آموزش تحﻘيﻘات و فناوری

به اراضي که جهت فعاليت های آموزش عالي و تكميلي و پژوهشي بعد از دوره تحصيالت
رسمي و عمومي
)تحصيالت متوسطه (اختصاص داده مي شود گفته مي شود.

3

آموزشي

به اراضي اختصاص یافته برای فعاليت های آموزش رسمي و عمومي تحت مدیریت وزارت
خانه های آموزش و
پرورش و کار و امور اجتماعي گفته مي شود.

4

اداری و انتﻈامي

5

تجاری خدماتي) انتفاعي و
غيرانتفاعي(

6

ورزشي

به اراضي اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته
مي شود.

7

درماني

به اراضي اختصاص یافته به خدمات پزشكي ،درماني و سالمت انسان و دام و مددکاری های
اجتماعي گفته مي شود.

8

فرهنگي هنری

9

پارك و فﻀای سبز

به اراضي اختصاص یافته جهت پارك) بوستان (که توسط شهرداری احداث و مورد استفاده
عموم قرار مي گيرد گفته مي شود.

10

مذهبي

به اراضي اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم دیني و مذهبي و بﻘاع متبرکه گفته
مي شود.

11

تجهيزات شهری

به اراضي اختصاص یافته جهت رفع نيازهای عمومي شهروندان که عمدتاً در وظایف
شهرداری است گفته مي شود.

12

تاسيسات شهری

به اراضي که جهت امور مربوط به تاسيسات زیربنایي شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان
اختصاص مي یابد گفته مي شود.

13

حمل و نﻘل و انبارداری

به اراضي اختصاص یافته جهت شبكه معابر و ساختمانهایي که برای انجام سفرهای شهری،
برون شهری و بين شهری و انبارها نياز است گفته مي شود.

14
15
16
17
18
19

نﻈامي

تفریحي و توریستي

20

صنعتي

باغات و کشاورزی
ميراث تاریخي

تعريف
به اراضي اختصاص یافته جهت سكونت اطالق مي شود

به اراضي اختصاص یافته جهت استﻘرار وزارت خانه ها ،موسسات دولتي ،شرکتهای دولتي و
موسسات و نهادهای
عمومي غيردولتي و نيروهای انتﻈامي و بسيج گفته مي شود.
به اراضي اختصاص یافته برای انواع فعاليت های بازرگاني و خدمات انتفاعي و غيرانتفاعي
گفته مي شود.

به اراضي اختصاص یافته به فعاليتهای فرهنگي گفته مي شود.

به اراضي اختصاص یافته به نيروهای مسلح گفته مي شود.
به اراضي اختصاص یافته به باغات و زمين های کشاورزی گفته مي شود.
به اراضي اختصاص یافته به مكانهای تاریخي گفته مي شود.

طبيعي

به سطوح اختصاص یافته به جنگلهای طبيعي و دست کاشت و امثالهم گفته مي شود.

حریم

به اراضي که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منﻈور مي شوند گفته مي شود.
به اراضي اختصاص یافته جهت اقامت و سياحت گفته مي شود.
به اراضي اختصاص یافته جهت استﻘرار صنایع مشمول گروه الف ،موضوع مصوبه شماره
64677 /ت  18591مورخ88/12/26هيات وزیران و اصالحات بعدی آن گفته مي شود.
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جدول شماره  :2عملکردهاي مجاز كاربري هاي شهري به تفکیك سطوح تقسیمات شهري
رديف

نوع کاربری

1

مسكوني

2

آموزش تحﻘيﻘات و
فناوری

3

آموزشي

4

اداری و انتﻈامي

مقیاس

تعريف

محله

سكونتگاههای تك واحدی و مجتمع های چند خانواری و آپارتماني چند واحدی و
خوابگاههای دانشجویي خارج از محوطه دانشگاه

شهر

مدارس عالي ،دانشگاهها ،دانشكده ها ،دانشسراها ،حوزه های علميه و مراکز تحﻘيﻘاتي و
پژوهشي و علمي و کاربردی و پارك فناوری

محله

آموزش های پيش دبستاني) مهدکودك آمادگي دبستان(

ناحيه

کالسهای سوادآموزی مدارس راهنمایي دبيرستان و پيش دانشگاهي

منطﻘه

هنرستانهای صنعتي وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع های آموزشي فني و حرفه ای
وزارت کار و امور اجتماعي

شهر

مدارس اسالمي ،مدارس کودکان استثنایي ،مراکز پرورش استعدادهای درخشان ،مدارس
شاهد و مدارس اتباع خارجي

ناحيه

شهرداری نواحي شوراهای حل اختالف

منطﻘه

مجتمع های قﻀایي ،آموزش و پرورش ،راهنمایي و رانندگي ،تامين اجتماعي ،پست ،ثبت
احوال ،ثبت اسناد ،امور اقتصادی و مالياتي ،راهنمایي و رانندگي ،کالنتری ،آگاهي و
پایگاههای بسيج

شهر

وزارتخانه ها و سازمانهای مستﻘل دولتي ،ادارات کل و شرکتهای وابسته به وزارتخانه ها و
سازمانهای مستﻘل دولتي و نهادهای عمومي غير دولتي ،ستاد نيروهای نﻈامي و انتﻈامي،
و سایر مراکز انتﻈامي ،سفارتخانه ها ،کنسول گری ها و سازمانهای بين المللي ،شهرداری
و شورای اسالمي شهر ،دادگستری و زندانهای موجود و مراکز بازپروری و کانونهای اصالح
و تربيت

خارج از
محدوده شهر

تجاری

زندان

محله

واحدهای خرید روزنه) خوار و بار ،ميوه و سبزی ،نانوایي ،قصابي و امثالهم(

ناحيه

واحدهای خرید هفتگي)سوپرمارکت ،فروشگاههای مصرف شهر و روستا ،نوشت افزار،
قنادی ،آجيل فروشي و( ...شعب بانكها و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالي و
اعتباری ،بنگاههای معامالت امالك ،بازارچه ها ،فروشگاههای منسوجات ،پالستيك ،لوازم
خانگي ،لوازم صوتي و تصویری ،کتابفروشي ها،رستوران ها ،شرکتهای بيمه ،داروخانه و انواع
مشابه دیگر

شهر

عمده فروشي ها ،راسته های صنوف مختلف و بورسها ،بازار ،شرکتهای بازرگاني و تجاری،
واحدهای خرید خاص وبلندمدت مانند فروشگاههای بزرگ زنجيره ای ،مبل فروشي ها،
پوشاك ،شعب مرکزی بانكها و موسسات مالي واعتباری ،موسسات تجاری واردات و صادرات
کاﻻ ،نمایندگي فروش عرضه وسایل نﻘليه ،فروشگاه عرضه قطعات یدکي ،وسایل نﻘليه و
فروشگاه عرضه صنایع دستي و فرش ،تاﻻرهای پذیرایي ،تعميرگاههای لوازم خانگي و
خودرو،دفاتر نمایندگي بانكهای خارجي ،نمایندگي موسسات تجاری خارجي ،ادارات آب و
برق ،گاز ،مخابرات ،و سرپرستي بانكها

محله

دفاتر) پست ،امور مشترکين تلفن همراه ،فروش روزنامه و مجله( ،آرایشگاه های زنانه و
مطب پزشكان

ناحيه

پليس  ، ۱۰+آموزشگاههای خصوصي ،دفاتر) وکالت ،مهندسي و نﻘشه برداری ،ثبت اسناد،
ازدواج و طالق ،شرکتهای
پيمانكاری و مشاور و خدمات( ،آزمایشگاههای طبي و تخصصي ،مراکز رادیولوژی ،سالن
های ورزشي کوچك ،مرکزمشاوره درماني و خانوادگي

منطﻘه

ارائه خدمات اینترنت ،دفاتر حسابرسي ،مراکز ام آر ای و مشابه ،آمبوﻻنس خصوصي ،درمان
اعتياد ،فيزیوتراپي،مراکز کاریابي ،مرکز معاینه فني خودرو ،رسانه های دیجيتال انتفاعي،
رادیولوژی ،مطب دامپزشكان

5

خدمات انتفاعي

13

خدمات
غيرانتفاعي

6

ورزشي

7

درماني

8

فرهنگي هنری

9

پارك

10

مذهبي

11

تجهيزات شهری

12

تاسيسات شهری

13

حمل و نﻘل و انبارداری

شهر

دفاتر احزاب ،تشكل های مردم نهاد موسسات خيریه اتحادیه ها ،مجامع ،انجمن ها و
تعاوني ها ،رسانه های دیجيتال خبری ،هيات های ورزشي و آموزشگاههای مذهبي)به غير
از حوزه های علميه(

محله

زمين های بازی کوچك

ناحيه

زمينهای ورزشي و سالنهای کوچك ورزشي و استخرها

شهر

ورزشگاهها و مجتمع های ورزشي ،زورخانه ها ،مجموعه های آبي ورزشي

محله

مراکز بهداشت و تنﻈيم خانواده ،درمانگاهها

ناحيه

پلي کلينيك ها

منطﻘه

مراکز انتﻘال خون ،بيمارستانهای کمتر از  64تخت و مراکز اورژانس

شهر

بيمارستانهای اصلي شهر ،زایشگاهها ،تيمارستانها ،مراکز توانبخشي و مراکز نگهداری
کودکان بي سرپرست وسالمندان ،معلولين و جانبازان و درمانگاههای دامپزشكي

ناحيه

کتابخانه ها و سالنهای اجتماعات کوچك ،کانون های پرورش فكری کودکان و نوجوانان،
سينما

شهر

کتابخانه مرکزی و تخصصي ،نگارخانه ،فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگي ،سالن اجتماعات،
سينما ،تئاتر ،سالن کنسرت ،موسسات و دفاتر مرکزی روزنامه و مجله ،مراکز صدا و سيما

محله

بوستان) پارك (محله ای

ناحيه

بوستان) پارك (ناحيه ای

شهر

بوستان) پارك (اصلي شهر

محله

مساجد ،حسينيه ها و فاطميه ها

شهر

مساجد بزرگ و مسجد جامع شهر ،مصلي ،مهدیه ،کليساها ،کنيسه ها و آتشكده ها

محله

ایستگاههای جمع آوری زباله

ناحيه

ایستگاههای جمع آوری زباله ،ایستگاههای آتش نشاني ،ميادین ميوه و تره  ،اورژانس 115
 ،جایگاههای سوخت

شهر

گورستانهای موجود نمایشگاههای دائمي و مراکز امداد و نجات هالل احمر

خارج از
محدوده شهر

انتﻘال گورستان ها ،مرکز حفر بهداشتي زباله ،ميدان مرکزی ميوه و تره ،حمل و نﻘل بار

محله

ایستگاههای تنﻈيم فشار گاز ،آب و فاضالب ،سرویس های عمومي بهداشتي

منطﻘه

مخازن آب زميني و هوایي ،تصفيه خانه های آب و فاضالب و پست ایستگاههای تنﻈيم
فشار گاز

محله

معابر و پارکينگ های محله ای و ایستگاههای مترو

ناحيه

معابر پارکينگ های عمومي و اتوبوس راني شهری ،پایانه های مسافربری

شهر

معابر ،پایانه های مسافربری درون شهری و بين شهری ،ایستگاه فرودگاههای موجود ،بنادر،
تاسيسات مرکزی مترو،پارکينگ های بين شهری کوچك و سردخانه ها

خارج از
محدوده شهر

انبارهای اصلي کاﻻ فرودگاه ،سيلو و سردخانه ها

14
15

نﻈامي

شهر

پادگان ها و آمادگاههای موجود نيروهای نﻈامي

باغات و کشاورزی

محله

زمين های کشاورزی و باغات و واحدهای باغ مسكوني

16

تاریخي

شهر

اماکن و محوطه های تاریخي ،موزه ها ،بناهای یادبود ،آرامگاه مشاهير ،اماکن متبرکه و
حریم های تملك شده آنان

17

طبيعي

18

حریم

19

تفریحي  -گردشگری

20

صنعتي

شهر

سطوحي که جهت جنگلهای طبيعي و فﻀای سبز دست کاشت) غير از پارك (مي یابد.

شهر

حریم قانوني رودخانه ها ،تاﻻبها ،آبگيرها ،مسيلها و راه حریم قانوني تملك راه آهن های
بين شهری و تاسيسات زیربنایي آب و برق و گاز و نفت و فاضالب

شهر

هتل ،مسافرخانه ،مهمانپذیر و مهمانسراها ،هتل آپارتمان و متل ،شهربازی تفریحي ویژه
پارکهای جنگلي واردوگاههای جهانگردی و پالژهای ساحلي و...

خارج از
محدوده شهر

باغ وحش
غذایی:

14

گروههای الف
مصوبه شماره
64677ت
71591مورخ
1378/12/26
هيات مدیران
با اصالحات
آن بعدی

-1تهيه و بسته بندی خشكبار بدون شستشو
-2بسته بندی خرما بدون شستشو
-3واحد توليد آب نبات و پولكي شكر پنير و غيره تا  3000تن در سال
-4واحد توليد نبات) نبات ریزی (
-5واحد توليد گز و سوهان تا  300تن در سال
-6واحد بسته بندی نمك و ادویه جات
-7واحد بسته بندی چای
-8واحد بسته بندی قهوه
-9واحد توليد قند حبه و کله تا  300تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت
-10واحد بسته بندی عسل
-11توليد بستني تا  100تن در سال
-12توليد شيریني و نان تا  300تن در سال
-13آسياب و توليد آرد گندم و جو تا  300تن در سال
-14واحد بسته بندی کره و سایر لبنيات تا  100تن در سال
-15توليد بيسكویت و شكالت تا  300تن در سال
-16واحد رشته بری تا  300تن در سال
-17واحد ماکاروني سازی تا  300تن در سال

-18واحد توليد آج موم) مخصوص کندوی عسل(
-19واحد بسته بندی سبزیجات و ميوه جات

20

صنعتي

گروههای الف
مصوبه شماره
64677ت
71591مورخ
1378/12/26
هيات مدیران
با اصالحات
بعدی آن

-21واحد توليد یخ) صرفاً در مناطﻖ صنعتي درون شهری بایستي استﻘرار یابند)
-21واحد توليد نان بستني
-22واحد بسته بندی گالب
-23واحد بسته بندی عرقيات گياهي
-24واحد بسته بندی جو بدون عمليات بوجاری و شستشو
-25واحد سورتينگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری

-26واحد توليد ،بهبود دهنده کيفيت آرد-
-27واحد توليد غذای کودکان آرد غالت آماده بودن عمليات بوجاری و آسياب
نساجی:

-1واحدهای قاليبافي ،زیلوبافي و نمدمالي دستي و دست بافتها-
-2شيرازه دوزی حاشيه موکت و فرش ماشيني-
-3جوراب بافي حداکثر سه دستگاه) با حداکثر  100تن در سال( -

صنعتي

20

گروههای الف
مصوبه شماره
64677ت
71591مورخ
1378/12/26
هيات مدیران
با اصالحات
بعدی آن

-4کشبافي و تریكوبافي ،گردبافي ،کنن و راشل حداکثر تا سه دستگاه) یا حداکثر  100تن
در سال( -

-5واحد توليد لباس و پوشاك حداکثر  3000دست  ،انواع لباس و پوشاك در سال-
-6توليد طناب نخي یا کنفي ،تور ماهيگيری ،قيطان ،انواع نوار و روبان-
-7واحد دوزندگي لحاف و تشك و بالش بدون خط حالجي یا با استفاده از پشم شيشه-
-8واحد پارچه چاپي روش دستي) مانند پارچه قلمكار اصفهان چاپ سيلك و غيره( -
-9پارچه بافي دستي) غير موتوری( -
-10واحد توليد فتيله نفت سوز و نوارهای صنعتي-
-11واحد توليد الياف پروپلين

20

چرم:
گروههای الف
مصوبه شماره

-1واحد توليد مصنوعات سراجي از قبيل کيف ،دستكش ،جلد چرمي و نﻈایر آن-
15

صنعتي

64677ت
71591مورخ
1378/12/26
هيات مدیران
با اصالحات
بعدی آن

-2واحد توليد مصنوعات پوستي از قبيل کاله پوستي ،پوستين و موارد مشابه از پوست

دباغي شده-
-3واحد توليد بستایي کفش حداکثر تا  90000جفت در سال-
-4واحد توليدکفش ماشيني حداکثر  90000جفت در سال-
-5واحد مونتاژ دست و پای مصنوعي با استفاده از چرم-
-6واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم
سلولزي:

گروههای الف
مصوبه شماره
64677ت
71591مورخ
1378/12/26
هيات مدیران
با اصالحات
بعدی آن

20

صنعتي

20

صنعتي

-1واحد توليد جعبه مﻘوایي و کارتن از ورق آماده-
-2واحد توليد پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن-
-3واحد تهيه کاغذ دیواری از کاغذ آماده و چاپ شده-
-4واحد توليد کاغذ و دفتر از کاغذ آماده-
-5واحد توليد لوازم التحریر کاغذی و مﻘوایي از ورق آماده-
-6واحد صحافي و چاپخانه های ساده-
-7واحد توليد مصنوعات چوب پنبه ای-
-8واحد نجاری و خراطي بدون الوارسازی-
-9واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبي تا  200مترمكعب چوب در سال بدون رنگ-
-10توليد انواع فيلترهای کاغذی از جمله فيلترهای هوا با استفاده از ورق آماده-
-11واحد توليد انواع دوك و لوله طاقه پيچي مﻘوایي و سایر مصنوعات مشابه از ورق آماده

-12توليد محصوﻻت ساخته شده از ني و حصير و سبدبافي از الياف گياهي-
-13واحد بسته بندی دستمال و محصوﻻت مشابه با استفاده از کاغذ آماده-
-14واحد پرس کاری و چسباندن روکش نایلون با استفاده از روکش آماده

-15واحد توليد قایﻖ های چوبي و بلم تا  200دستگاه در سال-
-16واحد تهيه کاربن و استنسيل از کاغذ آماده-
-17واحد توليد کالسور و زونكن از مﻘوای آماده
فلزي:

-1واحد قلمزني انواع فلزات-
-2واحد تراشكاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبكاری حداکثر تا سه

دستگاه تراش-
گروههای الف
مصوبه شماره
64677ت
71591مورخ
1378/12/26
هيات مدیران
با اصالحات
بعدی آن

-3واحد توليد درب و پنجره آهني و آلومينيومي) صرف ًا در مناطﻖ صنعتي درون شهری( -
-4واحد توليد کانال کولر ،لوله بخاری) صرفاً در مناطﻖ صنعتي درون شهری( -

-5واحدهای طراحي و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش-
-6واحد صنعتي توليد ظروف آلومينيوم از ورق آماده با یك دستگاه خم کن حداکثر 100

تن در سال صرفاً مناطﻖ-
صنعتي داخل شهری

-7واحد مونتاژ تجهيزات گرد و غبارگير از قطعات آماده-
-8واحد توليد اتصاﻻت هيدروليك) پرس بست فلزی به دو انتهای شيلنگ فشار قوی( -

-9واحد طراحي و مونتاژ کولر اتومبيل-
-10واحد طراحي و مونتاژ کاربراتور گازسوز
-11واحد توليد ترموستات

16

20

صنعتي

گروههای الف
مصوبه شماره
64677ت
71591مورخ
1378/12/26
هيات مدیران
با اصالحات
بعدی آن

20

صنعتي

گروههای الف
مصوبه شماره
64677ت
71591مورخ
1378/12/26
هيات مدیران
با اصالحات
بعدی آن

كانی غیرفلزي:

-1واحد توليد مصنوعات شيشه ای بدون کوره ذوب-
-2واحد توليد آیينه ،پوکه آمپول ،شيشه آزمایشگاهي بدون کوره-
-3واحد توليد مصنوعات تزئيني سنگي) صنایع دستي( -
-4واحد توليد پودر جوشكاری

شیمیایی:

-1واحد توليد آب مﻘطر-
-2واحد توليد نایلون و نایلكس و سلوفان) با استفاده از رول آماده( -

-3واحد صرف ًا برش اسكاچ ظرفشویي-
-4واحد طراحي و مونتاژ نت ترمز

دارویی ،آرایشی و بهداشتی:

20
صنعتي

گروههای الف
مصوبه شماره
64677ت
71591مورخ
1378/12/26
هيات مدیران
با اصالحات
بعدی آن

-1واحد توليد مواد بهداشتي و آرایشي) فرموﻻسيون( -

-2واحد اختالط و بسته بندی پودر ازاله مو-
-3واحد توليد قرص و پودر اکسيژنه-
-4واحد توليد اکسيدان ،کرم بهداشتي و صنعتي و پودر بلوندر اکسيژن-
-5واحد توليد اسانس ،تنطور ،الكالوئيد از مواد شيميایي و طبيعي-
-6واحد توليد هورمون و آنتي بيوتيك

برق و الکترونیك:
-1واحد توليد لوازم برقي کوچك به صورت مونتاژ) نﻈير زنگ اخبار و دربازکن( -

-2واحد توليد آنتن تلویزیون بدون آبكاری و لوستر از قطعات آماده-
-3واحد طراحي و توليد لوازم برقي و الكترونيكي به صورت مونتاژ مشروط براینكه عمليات

کوره ای و عمليات تر-
نداشته باشد.

20

صنعتي

گروههای الف
مصوبه شماره
64677ت
71591مورخ
1378/12/26
هيات مدیران
با اصالحات
بعدی آن

-4واحد توليد لوازم پزشكي ،آزمایشگاهي و آموزشي ،قطعات الكترونيك-
-5واحد توليد ترانزیستور و مﻘاومت و غيره-
-6واحد توليد انكوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهي بدون آبكاری-
-7واحد توليد انواع ساعت-
-8واحد طراحي و توليد تﻘویت کننده صوت نﻈير بلندگو و آمپلي فایر به صورت مونتاژ-
-9واحد توليد رادیو و تلویزیون و لوازم صوتي و تصویری-
-10واحد توليد دستگاههای برقي عالمت دهنده سمعي و بصری-
-11واحد توليد سيستم های مخابراتي مراکز تلفن-
-12واحد توليد لوازم الكترونيكي) کامپيوتر ،لوازم اداری و لوازم دقيﻖ الكترونيكي( -
-13واحد توليد کنترل های ولتاژ و فرکانس-
-14واحد توليد آفتامات-
-15واحد توليد مودم و ميكرو کنترل-
-16واحد طراحي و مونتاژ تایمر-
-17واحد توليد کارت و بردهای کامپيوتری
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20

صنعتي

20

صنعتي

گروههای الف
مصوبه شماره
64677ت
71591مورخ
1378/12/26
هيات مدیران
با اصالحات
بعدی آن
گروههای الف
مصوبه شماره
64677ت
71591مورخ
1378/12/26
هيات مدیران
با اصالحات
بعدی آن

كشاورزي:
-1واحد زنبور داری و پرورش ملكه) تا ردیف  4فاقد محدودیت فاصله از امكان مسكوني (

-2واحد پرورش پرندگان زینتي تا  100قطعه-
-3واحد پرورش کرم ابریشم-
-4واحد پرورش ماهي زینتي-
-5آزمایشگاه دامپزشكي
ماشین سازي:
-1واحد قالب و مدل) درجه ریخته گری ،فيكچر ،قالب قطعات استاندارد ،قالب قيد و بست

و ابزار قالب ،مدل-
-2واحد تجهيزات شبكه آب و فاضالب) پمپهای دیاگرامي ،کف کش ،لجن کش و تجهيزات
تصفيه( -
-3واحد ماشين آﻻت و تجهيزات حمل و نﻘل مكانيكي) آسانسور و قطعات آسانسور ،پله

برقي ،باﻻتراك ،جرثﻘيل-
سﻘفي ،جرثﻘيل پشت کاميوني ،جك پالت باﻻبر و قطعات مربوطه ،نوار نﻘاله و ...جرثﻘيل(
-4واحد پمپ و کمپرسور) پمپهای خالء وکيوم آتش نشاني ،آب ،کمپرسورهای صنعتي و

مصرفي و گاراژی مواد فله-
و تلمبه های بادی(
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تعرفه شماره  - ۱عوارض زیربنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني
ردیف

1

عنوان تعرفه

ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض

عوارض(متر مربع)

عوارض زیربنا

K*P

توضیحات
بند ( :)1منﻈور از زیربنا در محاسبه عوارض این بند ،زیربنا ناخالﺺ مي باشد.
بند ( :)2در صورت درخواست متﻘاضيان برای احداث استخر ،سونا ،جكوزی (خارج از اعياني)
با رعایت ضوابط و مﻘررات شهرسازی به ازای هر مترمربع  K* Pقابل وصول ميباشد .چنانچه
قسمتي از اعياني برای این منﻈور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نميگيرد.
بند ( :)3مساحت پارکينگ ،راهپله ،آ سانسور ،شوتينگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح
تفصيلي شامل محاسبه عوارض ميگردد ولي در ردیف عوارض تراکم محاسبه نمي گردد.
بند( : )4حداقل فيمت هر متر زیربنا در این ردیف تعرفه از 20000ریال نباید کمتر باشد.
بند( : ) 5چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه ساختماني اقدام به
تبدیل واحدهای مجاز به واحد های بيشتر(واحد اضافي) بدون تغيير متراژ زیربنا نمایند پس
از طرح موضوع در کميسيون ماده  100قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعي بر ابﻘاء تبدیل
صورت گرفته شده باشد با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع و تحميل هزینه های
خدمات رساني مﻀاعف برای شهرداری  ،ذینفع مكلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافي
به ميزان 0.5 K *pجهت واحد های ایجاد شده کوچكتر مي باشد (.با توجه به دادنامه شماره
 336مورخ  1396/12/5رای هيات تخصصي دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر
دادنامه شماره  326مورخ  1397/2/25رای هيات عمومي دیوان عدالت اداری)
 Kضریبی است كه به تصویب شوراي اسالمی شهر رسید.

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های بعدی
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تعرفه شماره  - ۲عوارض زیربنا از نوع غير مسكوني (احداث بنا) یك مترمربع تجاری
ردیف

عنوان تعرفه
عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض( متر مربع)

1

زیربنای
همكف

K*P

توضيحات
بند ( :)1امالکي که قبل از اولين طرح مصوب شهری ( در صورت روستا بودن مالك ،طرح هادی
مي باشد) احداث شده اند عوارض موضوع این بند جهت آنها به صورت  0درصد محاسبه و
اخذ مي گردد.
ضمنا مالك اثبات تجاری بودن ملك دارا بودن حداقل یكي از شرایط ذیل مي باشد:

الف-پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفي
ب-قبوض آب و برق و گاز تجاری
ج-قبض پرداخت ماليات ساليانه به صورت تجاری
د-پروانه تجاری مبني بر تجاری بودن ملك از مراجع ذیصالح
بند( : )2ضرایب سایر طبﻘات به شرح ذیل مي باشد:
ضریب زیرزمين ( ) -1معادل  %70همكف
ضریب زیرزمين ( -2و پایين تر ) معادل  %50همكف
ضریب طبﻘه اول معادل  %60همكف
ضریب طبﻘه دوم معادل  %50همكف
ضریب طبﻘه سوم و باﻻتر معادل  %40همكف
بند( : )3عوارض انباری تجاری کليه طبﻘات معادل  %60عوارض زیربنای تجاری همان
طبﻘه محاسبه مي گردد.
بند( :)4عوارض نيم طبﻘه تجاری کليه طبﻘات معادل  %50عوارض زیربنای تجاری طبﻘه
مربوطه محاسبه مي گردد.
بند( : ) 5چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه ساختماني اقدام به
تبدیل واحدهای مجاز به واحد های بيشتر بدون تغيير متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع
در کميسيون ماده  100قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعي بر ابﻘاء تبدیل صورت گرفته شده
باشد با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع و تحميل هزینه های خدمات رساني مﻀاعف
برای شهرداری  ،ذینفع مكلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافي به ميزان 0.5 K *pجهت
واحد های ایجاد شده کوچكتر مي باشد (.با توجه به دادنامه شماره  336مورخ 1396/12/5
رای هيات تخصصي دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره  326مورخ
 1397/2/25رای هيات عمومي دیوان عدالت اداری).

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های بعدی
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تعرفه شماره  - 3عوارض زیربنا از نوع غير مسكوني جهت سایر کاربریهای مصوب شهری
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض( متر مربع)

1

آموزش تحﻘيﻘات و فناوری

معادل مسكوني

2

آموزشي

معادل مسكوني

3

اداری و انتﻈامي

معادل  %40تجاری

4

ورزشي

معادل % 50مسكوني

5

درماني

معادل % 50مسكوني

6

فرهنگي هنری

معادل %20مسكوني

7

مذهبي

مواد قانوني برنامه ششم
توسعه و قوانين
بودجه ساليانه کل کشور

8

تجهيزات شهری

معادل  1.5برابر مسكوني

9

تاسيسات شهری

معادل  2برابر مسكوني

10

حمل و نﻘل و انبارداری

معادل  %50تجاری

11

نﻈامي

معادل  %50مسكوني

12

امالك واقع در حریم شهر

معادل کاربریهای واقع در
محدوده شهر

13

تفریحي و توریستي

معادل  %10تجاری

14

صنعتي

معادل  %10تجاری

توضيحات
بند( - )1در ردیف شماره  12توضيح این که شاخﺺ  pمبنای
محاسبه بر اساس مصوبه شورای اسالمي شهر مي باشد.
بند( - )2کليه اراضي واقع در حریم شهر صرفا پس از اخذ
موافﻘت کمسيسون امور زیربنایي و شهرسازی استان و تایيد
و ابالغ آن توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس
مجاز به اخذ پروانه ساختماني پس ازپرداخت عوارض و بهاء
خدمات مربوطه به حساب شهرداری مي باشد.
بند ( - )3امالکي که پس از طرح در کميسيون ماده 100
قانون شهرداری ها منجر به صدور رای قطعي ابﻘاء بنا گردد
مشمول پرداخت جرایم کميسيون و کليه عوارض و بهاء
خدمات متعلﻘه در این بند و دیگر بندهای این تعرفه با استناد
به دادنامه ها ی شماره  587مورخ  ،83/11/25شماره 48
مورخ  ،85/2/3شماره  1234مورخ  ،97/4/26شماره 307
مورخ  97/2/13و شماره  1274مورخ  97/5/2هيأت عمومي
دیوان عدالت اداری مي باشند.
بند( : )4چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات
پروانه ساختماني اقدام به تبدیل واحدهای مجاز به واحد های بيشتر
بدون تغيير متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع در کميسيون
ماده  100قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعي بر ابﻘاء تبدیل صورت
گرفته شده باشد با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع و
تحميل هزینه های خدمات رساني مﻀاعف برای شهرداری  ،ذینفع
مكلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافي به
ميزان 0.5 K *pجهت واحد های ایجاد شده کوچكتر مي باشد(.
با توجه به دادنامه شماره  336مورخ  1396/12/5رای هيات
تخصصي دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه
شماره  326مورخ 1397/2/25و دادنامه شماره  26مورخ
 1392/1/19رای هيات عمومي دیوان عدالت اداری).

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های
بعدی و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری
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تعرفه شماره  - 4عوارض حصار کشي و دیوار کشي و مجوز احصار برای امالك فاقد مستحدثات
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه
محاسبه
عوارض(متر طول)

1

عوارض صدور مجوز
حصارکشي اراضي فاقد
مستحدثات

2K* p

2

عوارض دیوار کشي
اراضي دارای
مستحدثات

k* P

توضيحات
بند ( :)1عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده  110قانون شهرداری که مﻘرر ميدارد:
"نسبت به زمين یا بنا های مخروبه و غير مناسب با وضع محل و یا نيمه تمام واقع در
محدوده شهر که در خيابان یا کوچه و یا ميدان قرار گرفته و منافي با پاکي و پاکيزگي و
زیبائي شهر یا موازین شهرسازی باشد ،شهرداری با تصویب شورای شهر ميتواند 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 ميتواند به
منﻈور تأمين نﻈر و اجرای طرح مصوب شورا در زمينه زیبائي و پاکيزگي و شهرسازی هر
گونه اقدامي را که ﻻزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالك یا متولي و یا
متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابالغ
مي شود در صورتي که مالك ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری
اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلﻘي ميشود و هر گاه ظرف مهلت مﻘرره اعتراض کرد
موضوع به کميسيون مذکور در ماده  77ارجاع خواهد شد .صورت حسابهائي که مورد
اعتراض واقع نشده و همچنين آرای کميسيون رفع اختالف مذکور در ماده  77در حكم
سند قطعي و ﻻزم اﻻجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبﻖ مﻘررات اجرای اسناد رسمي
ﻻزم اﻻجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد ".از شمول
این تعرفه مستثني است.
بند ( :)2مبنای صدور مجوز حصار کشي و دیوار کشي ضوابط و مﻘررات طرح مصوب و
مالك عمل شهرداری مي باشد در هر حال ارتفاع مجاز برای احصار با ترکيب دیوار و فنس
یا نرده مطابﻖ ضوابط طرح مصوب شهری خواهد بود( .شهرداری مكلف است ارتفاع دیوار و
فنس را به تفكيك در مجوز صادره درج نماید)
بند( : )3صدور هر گونه مجوز در حریم شهر مبني بر تثبيت کاربری منوط به طرح موضوع
در کارگروه امور زیر بنایي و شهرسازی استان و موافﻘت شورای برنامه ریری توسعه استان
مي باشد .
بند ( -)4رعایت قوانين و آیين نامه های اجرایي حفﻆ اراضي زراعي و باغات الزامي است(.
تبصره  1ماده  1قانون حفﻆ اراضي زراعي و باغات).

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های
بعدی
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تعرفه شماره  -۵عوارض تراکم برای دو بخش مسكوني و غير مسكوني
ردیف

عنوان

1

عوارض
تراکم

نوع کاربری
مسكوني

تجاری
 آموزش تحﻘيﻘات و فناوری

 آموزشي  -ورزشي

 درماني  -فرهنگي هنری

ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض (متر مربع)
0تا%50

معاف

50تا%180
240% -180%

K*p
1/5 K*p

 240%به باﻻ

2 K*p

0تا%70

معاف

 %70به باﻻ

2/5 K*p

در حد طرح مصوب شهری معاف و
مازاد بر آن  K*pمحاسبه مي
گردد.

 پارك و فﻀای سبز

 مذهبي  -تجهيزات شهری
 تاسيسات شهری

 حمل و نﻘل و انبارداری
 نﻈامي  -باغات و کشاورزی
 ميراث تاریخي طبيعي
 تفریحي و توریستي

 صنعتي  -اداری و انتﻈامي

توضيحات
بند( : )1جهت محاسبه تراکم در این بند از تعرفه،
صرفاً سطح خالﺺ زیربنا (طبﻖ تعاریف) منﻈور
خواهد شد.
بند( : )2ميزان معافيت متراژ تراکم واحدهای
مسكوني در هر طبﻘه  %60مساحت زمين و حداکثر
در دو طبﻘه مي باشد.
چنانچه ذبنفع اقدام به ساخت وساز بيش از حد
مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه ساختماني در
طبﻘه همكف نماید و بعد از طرح پرونده در
کميسيون ماده  100در صورت رای قطعي ابﻘاء
بنا،ذینفع مكلف به پرداخت عوارض بابت متراژ
مازاد سطح اشغال مجاز در طبﻘه همكف به ميزان
 1.5 K *pدر کاربری مربوطه مي باشد(.با توجه به
دادنامه شماره  140مورخ  1395/8/12رای هيأت
تخصصي دیوان عدالت اداری)
بند( : )3چنانچه امالکي بر خالف ضوابط و مﻘررات
مصوب شهری و پروانه ساختماني اقدام به احداث
ساختمان بيش از ارتفاع مجاز در هر واحد براساس
مندرجات پروانه نمایند و مراتب در کميسيون ماده
 100مطرح و منجر به صدور رای قطعي ابﻘاء گردد
به دادنامه شماره  353مورخ
با توجه
1396/12/27رای هيات تخصصي دیوان عدالت
اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره 326
مورخ  1397/2/25رای هيات عمومي دیوان
عدالت اداری و استناد به بند  16ماده  80قانون
موسوم به شوراها ،ذینفع مكلف به پرداخت عوارض
مازاد ارتفاع و دهنه به ميزان  K*z*A*Pبه
شهرداری مي باشد.
 :Kضریبي است که به تصویب شورای اسالمي شهر
رسيد.
 :Aمساحت طبﻘه مربوطه.
 : Zارتفاع مازاد بر ضوابط مصوب شهری برای هر
واحد.
 :pقيمت شاخﺺ محاسبه عوارض.

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با
اصالحيه های بعدی
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تعرفه شماره  - 6عوارض بالكن و پيشآمدگي
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض
(متر مربع)

عوارض پيشآمدگي مشرف به معابر
1

رو باز

3*K*p

2

رو بسته

4*K*p

عوارض پيشآمدگي مشرف به حياط
4

رو باز

K*p

5

رو بسته

2*K*p

توضيحات
بند ( :)1در صورتيکه پيشآمدگي در معبر عمومي ،بهصورت روبسته و زیربنای
مفيد مورد استفاده واحدهای مسكوني و غير مسكوني قرار گيرد ،عالوه بر اینکه
جزو زیربنای مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد .از هر مترمربع
پيشآمدگي برابر این تعرفه مشروط بر اینکه از قيمت روز زمين تجاوز ننماید ،از
متﻘاضيان وصول خواهد گردید.
بند( :)2چنانچه پيشآمدگي سﻘف آخرین طبﻘه بنا صرف ًا بهصورت سایهبان مورد
استفاده قرار گيرد .مشمول مﻘررات این تعرفه نخواهد بود.
بند(:) 3در پيشامدگي ها رعایت حریم شبكه برق و سایر تاسيسات شهری توسط
اداره ذی ربط الزامي مي باشد.
بند(:) 4رعایت حریم تاسيسات و اصول فني و شهرسازی  ،سيما و منﻈر شهری
الزامي است.

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های
بعدی
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تعرفه شماره  - 7عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و یا تغيير طرح های مصوب شهری
عنوان تعرفه عوارض
ردیف

نوع کاربری

امتياز
60

1

تجاری

2

اداری (خصوصي)

50

3

آموزشي ،آموزش تحﻘيﻘات و فناوری
(خصوصي)

45

درماني (خصوصي)

40

4
5

ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض
(متر مربع)

صنعتي و کارگاهي ،تفریحي و توریستي

35

6

ورزشي (خصوصي) ،حمل و نﻘل و
انبارداری

30

7

مسكوني

20

8

سایر کاربری ها

0

توضيحات
بند ( :∆ :)1عبارت اند از تفاضل امتياز کاربری مورد نﻈر
ذینفع با کاربری فعلي ملك مطابﻖ طرح مصوب شهری بر
اساس امتيازات درج شده در این تعرفه.

بند ( :)2امالکي که بر اساس طرح های مصوب
شهری دارای کاربری تجاری شناور بوده و یا
امالکي که بر اساس طرحهای مصوب شهری یا با درخواست
مالك در کميسيون ماده  ،5مطابﻖ عناوین قيد شده در
تعرفه ارزش افزوده تغيير کاربری یابند مشمول پرداخت
عوارض این تعرفه خواهند شد.
بند ( :)3در راستای تعادل بخشي سرانه ها و رعایت

دستورالعمل مصوبه ی مورخ 1389/3/10
شورای عالي شهرسازی و معماری در خصوص
طرح تدقيﻖ تعاریف و مفاهيم کاربری های شهری

∆* K*p

در صورت درخواست ذینفع مبني بر تغيير ازسایر کاربری
ها به کاربری مسكوني و موافﻘت مراجع ذیصالح قانوني
عوارضي به ميزان  20*k*pاخذ گردد.
بند ( :)4نحوه محاسبه عوارض این بند از تعرفه برای اراضي
با مساحت های مختلف به شكل زیر است:
الف) اراضي کمتر و مساوی  300مترمربع %100 :عوارض
موضوع این بند
ب) اراضي کمتر و مساوی  500مترمربع 300 :مترمربع اول
 %100و مازاد بر آن  %80عوارض موضوع این بند
ج) اراضي بيشتر از  500مترمربع 300 :مترمربع اول %100
و  200مترمربع دوم  %80و مازاد بر آن  %70عوارض
موضوع این بند
بند ( :)5هيأت عمومي دیوان عدالت اداری طي دادنامه های
شماره  381-367مورخ  97/3/8و شماره  1237مورخ
 97/4/19و شماره  1308مورخ  97/5/9و شماره 1310
مورخ  97/5/9وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير
کاربری را منطبﻖ بر قانون و در حدود اختيارات شورای
شهر تشخيﺺ داده است.

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های
بعدی و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری
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تعرفه شماره  -۸عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافيایي ملك و مساحت ملك

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض
ساليانه

1

عوارض ساليانه محل کسب برای مشاغل و
صنوف مشمول قانون نﻈام صنفي

S*p

2

عوارض ســـاليانه خدمات از کليه اماکن مورد
اســـت فاده ف عاﻻن اقتصـــادی برای مشـــا غل
غيرمشمول قانون نﻈام صنفي

S*1/2p

توضيحات
بند( :)1ليست مشاغل و صنوف مشمول قانون نﻈام صنفي موضوع
ردیف یك تعرفه مطابﻖ مشاغل تعریف شده اصناف مي باشد .
بند( :)2مشاغل موضوع ردیف  2عوارض به شرح ذیل مي باشند:
*بانكها ،موسسات مالي واعتباری ،تعاوني اعتباری ،قرضالحسنهها،
موسسات حسابرسي ،موسسات حﻘوقي ،نمایندگي دفاتر بيمهها،
دفاتر مهندسي و موارد مشابه
جایگاه سوخت (بنزین ،گاز ،نفت گاز) ،جایگاه سيلندر پرکني گاز
*آموزشگاههای زبان ،کنكور ،مهارتآموزی و موارد مشابه
*حﻖالتوزین (باسكولها)
*آموزشگاههای رانندگي
*پيمانكاران اجرای پروژه های عمراني ،ابنيه ،مطالعاتي ،ساختوساز،
جمعآوری زباله ،فﻀای سبز و هر قراردادی که مشمول بيمه باشد.
*باشگاه و آموزشگاههای ورزشي ،هنری ،نﻘاشي* ،موسيﻘي ،خياطي
و موارد مشابه
*دفاتر پيشخوان دولت ،دفاتر خدمات دولت ،دفاتر پستي و موارد
مشابه
*بنگاههای باربری ،دفاتر باربری
*تاﻻرهای پذیرایي ،هتلها ،متلها ،هتل آپارتمانها
*رستورانها ،کترینگها ،فروش غذا
*استخرهای شنا عمومي
*دفاتر تاکسيهای اینترنتي
*شرکتهای تایپ و تكثير ،چاپخانهها ،انتشارات و موارد مشابه
*نمایشگاه های فصلي پوشاك ،ارزاق ،لوازم صوتي ،تصویری و خانگي
و مواردمشابه
*شرکتها و نمایندگيهای انواع خودرو خارجي و ایراني
*شرکتها و نمایندگيهای فروش بليط هواپيما ،قطار و اتوبوس
*دفاتر شرکتهای بازرگاني ،تجاری ،توليدی ،خدماتي،
*تعاونيهای توزیع ،مصرف ادارات و سازمانها و بخش خصوصي
*شرکتها و موسسات تبليغي ،سينماها ،تئاترها
*مدارس غيرانتفاعي و غيردولتي
*دفاتر شرکتها و موسسات سياحتي و جهانگردی ،زیارتي
*دفاتر روزنامه ،مطبوعات ،موسسات دارالترجمه
*مهدکودكها ،پانسيونها و...
*دانشگاهها و موسسات آموزشي غيرانتفاعي
* مطب پزشكان ،داروخانهها ،کلينيكها و مراکز بهداشتي و
آزمایشگاهها
*کلينيكهای دامپزشكي ،آمبوﻻنس خصوصي و..
*موسسات فيزیوتراپي ،ماساژ طبي ،پرورش اندام ،رادیولوژی و...
*دفاتر اسناد رسمي – دفاتر وکالی دادگستری
*خدمات خودپرداز بانك
*مشاغل فعاﻻن اقتصادی دیگر با تشخيﺺ شهرداری
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بند ( :)2دادنامه های شماره  355مورخ  97/3/1و شماره  933الي
 935مورخ  97/4/12هيأت عمومي دیوان عدالت اداری در خصوص
عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.
بند ( :)8هيأت عمومي دیوان عدالت اداری طي دادنامه های شماره
 113مورخ  87/2/29و شماره  1033مورخ  96/10/12و شماره
 1052مورخ  96/10/19اداری وضع عوارض کسب و پيشه(عوارض
محلي) از بانكهای دولتي ،خصوصي ،صتدوقهای قرض الحسنه و
موسسات مالي و اعتباری را منطبﻖ بر قانون و در حدود اختيارات
شورای شهر تشخيﺺ داده است.
بند ( :)9هيأت عمومي دیوان عدالت اداری طي دادنامه شماره 1136
مورخ  96/11/3وضع عوارض مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمي را
منطبﻖ بر قانون و در حدود اختيارات شورای شهر تشخيﺺ داده
است.
مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های
بعدی و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری

تعرفه شماره *** - 9
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض

***

***

***

***

توضيحات

****

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های بعدی و دادنامه
های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری
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تعرفه شماره - ۱۰عوارض بر تبليغات محيطي به غير از تابلوهای معرفي
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

صدور مجوز نصب تابلوهای
تبليغاتي و خارج از ضوابط
شهرسازی

5000/000ریال

2

عوارض ساليانه تابلوهای
تبليغاتي و خارج از ضوابط
شهرسازی (مترمربع)

 500000ریال

3

نصب بيلبرد (مترمربع)

نصب2/000/000ریال
روزانه هرمتر مربع20/000ریال

4

نصب پالکارد با مجوز شهرداری

200/000ریال
روزانه هر متر مربع 10/000ریال

5

دیوار نویسي با مجوز شهرداری

نصب500/000ریال
روزانه متر مربع2/000ریال

6

نصب داربست تبليغاتي با مجوز
شهرداری

روزانه هر متر مربع30/000ریال

7

تابلوهای پزشكان (ساليانه)
مازاد بر تعرفه مصوب

2/000/000ریال

8

تبليغات بانكها و استﻘرار
خودروهای جوایز قرض الحسنه
و یا فروشگاه های عرضه کاﻻ و
خدمات به منﻈور تبليغات در
معابر

2/000/000ریال

توضيحات
بند ( :)1دادنامه های شماره  153مورخ  96/2/26و شماره  551مورخ
 92/8/20هيأت عمومي دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این
عنوان عوارض صادر شده است.
بند ( :)2به استناد بند  27ماده  55و ماده  92قانون شهرداری و بند
 25ماده  80قانون شوراها و همچنين نامه شماره  24836مورخ
 97/5/24معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداری های کشور
این عوارض قابل وصول است.
بند ( :)3وصول این عوارض شامل ادارات دولتي و بيمارستانهای دولتي
نخواهد شد.
بند ( :)4عوارض صدور مجوز نصب برای یك بار قابل وصول است.
بند ( :)5کليه مالكين تابلوهای تبليغاتي سطح شهر موظفند نسبت به
اخذ مجوز ﻻزم از شهرداری اقدام نمایند در غير این صورت شهرداری
رأساً نسبت به جمع آوری تابلوهای تبليغاتي فاقد مجوز با اعالم کتبي
اقدام خواهد نمود .در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان
مسئوليتي به عهده شهرداری نخواهد بود.
بند ( :)6تابلوهایي که صرفاً برای معرفي اماکن مربوطه و برای
اطالعرساني مطابﻖ با استاندارد متراژ  A*Bميباشد از پرداخت عوارض
ساليانه معاف است.
تبصره :منﻈور از ضریب  Aارتفاع مجاز تابلو بر سر در ملك که نهایتا
یك متر مي باشد و منﻈور از ضریب  Bعرض ملك مورد نﻈر مي باشد.

مستندات قانونی :بند  16و  25ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه
های بعدی و بند  27ماده  55و ماده  92قانون شهرداری و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری

تعرفه شماره  -۱۱عوارض صدور مجوز احداث تأسيسات شهری دکل های مخابراتي ،ترانسفورماتورها ،پست های مخابراتي و ...
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض (مترمربع)

1

تأسيسات و تجهيزات شهری مانند منبع آب ،پست
ترانسفورماتور ،پست گاز ،پست مخابرات ،تصفيه
خانههای آب و فاضالب ،دکلهای برق و مخابرات
( )BTSو کليه دکلهای ارتباطي ،کيوسك تلفن و
غيره به ازای هر مترمربع

K* P

توضيحات
بند ( :)1دادنامه های شماره  888الي  889مورخ 96/9/14
هيأت عمومي دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال
این عنوان عوارض صادر شده است.

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های
بعدی و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومي دیوان عدالت اداری

28

تعرفه شماره  – ۱۲عوارض سطح شهر
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

عوارض سطح شهر

(*2%* Pمساحت اعيان  +مساحت عرصه)

توضيحات
بند ( :)1به استناد ماده  2قانون نوسازی و عمران شهری
مصوب  1347/9/7شهرداریهائي که مميزی امالك انجام
دادهاند مشمول وصول عوارض نوسازی ميگردند اما تا زمان
انجام مميز ی امالك و اخذ مجوز وصول عوارض نوسازی از
مراجع قانوني ،شهرداری مي تواند عوارض ساليانه سطح
شهر را به شرح ماخذ ،وصول نماید.
بند( :)2این عوارض بصــورت ســاليانه و در زمان تشــخيﺺ
شــهرداری یا در هنگام مراجعه مؤدی به شــهرداری جهت
ان جام هر گو نه ف عال يت یا ا خذ هر گو نه مجوز و پاســـخ
استعالم و  ...قابل وصول خواهد بود.

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های بعدی
و تبصره  3ماده  2و ماده  3قانون نوسازی و عمران شهری  -مصوب  1347/9/7با اصالحات
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تعرفه شماره  – ۱3عوارض قطع اشجار
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

1

عوارض قطع اشجار

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض(ریال)

توضيحات
بند( :)1رعایت مفاد آیيننامه (قانون اصــالح قانون حفﻆ و
گسـترش فﻀـای سـبز در شـهرها مصـوب 1389/02/15
مصــوب شــورای عالي اســتانها) ضــروری ميباشــد برای
محاسبه عوارض فوق از فرمول ذیل استفاده ميگردد.
بند( :)2ضرایب:
 :Bبن درخت که ع بارتســـت از محيط درخت از م حل
رستنگاه زمين یا نﻘطه تماس زمين با تنه درخت مي باشد
در صـــورتيكه یك درخت چند تنه داشـــته باشـــد محيط
قطورترین تنه درخت مبنای محاسبه عوارض قرار ميگيرد.
 : Kضریب تصویبي شورای اسالمي شهر.
 : Nنوع درخت که بشرح جدول زیر ميباشد:

K*B*N

ردیف

نوع درخت

ضریب درخت

1

درخت مثمر

200000

2

خرما

200000

3

کاج

200000

5

سرو

200000

6

درخت غير
مثمر

150000

بند( :)3در صورت تﻘا ضای ذینفع جهت قطع درخت پس
از طرح موضوع در کميسيون ماده  7ایين نامه اجرایي ماده
( 1قانون اصــالح قانون حفﻆ و گســترش فﻀــای ســبز در
شهرها مصوب  1389/02/15مصوب شورای عالي استانها
) و رای قطعي مبني بر قطع درخــت ذینفع مكلف بــه
پرداخت 70در صد عوارض مو ضوع تعرفه و کا شت تعدادی
درخت که حداقل از  4ا صله کمتر نمي با شد جایگزین در
ه مان م كان یا م كان های دیگر شـــهر به صـــال حد ید
کميسيون ماده  7مي باشد.

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های بعدی
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تعرفه شماره  – ۱4عوارض ساليانه موتورسيكلت ها
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

عوارض ساليانه موتورسيكلت
ها

200/000ریال

توضيحات

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های
بعدی.

تعرفه شماره  – ۱۵عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری
ماده واحده

با استناد به نﻈریه شماره  95/102/1660مورخ  1395/05/02جلسه مورخ  1395/04/23فﻘهای معﻈم شورای نگهبان در
بازگشت به نامه شماره 9000/210/37605/200مورخ  1394/03/12دیوان عدالت اداری ،که طي آن "جعل عوارض بر حﻖ
تشرف یا مشرفيت را مخالف شرع اعالم نكرده است و بنابراین مصوبات وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های
عمراني و توسعه شهری توسط شوراهای اسالمي شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختيار نمي باشد" .بنابراین با استناد به
بند  16ماده  80قانون اصالحي قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور ،از مالكين کليه اراضي امالك بر
گذرهای توسعه ،اصالحي و تعریﻀي واقع شده یا مي شوند معادل  5درصد ارزش عرصه باقي مانده با عنوان عوارض ارزش
افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری دریافت مي گردد .این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط
شهرداری در زمان نﻘل و انتﻘال یا پرداخت غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختماني یا پایان کار و  ...از مالكان یا ذینفعان
وصول مي گردد.
تعاريف

اصالح معابر :به گذرهایي اطالق مي شود که در اثر مطالعات ترافيكي یا طرح های شهرسازی نياز به اصالحات در طرح یا معبر دارند.
تعریضی :به گذرهایي اطالق مي گردد که در هنگام .تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیين نامه گذربندی یا طرحهای مصوب شهری و
ساماندهي ،مشمول عﻘب نشيني مي گردند.
توسعه و احداثی :معبرهایي که بر اساس مطالعات شهرسازی در بافتهایي که قبالً سابﻘه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتي و پروانه
ساختماني ذینفعان اشاره ای به معابر احداثي نگردیده است ،ایجاد و احداث مي گردند.
تبصره  :1موضوع ماده واحده در صورت داشتن مورد مسير ،به ميزان  20درصد مساحت باقيمانده ملك با مﻘدار مورد مسير تهاتر و در
صورت بستانكاری شهرداری برای مازاد  20درصد باقيمانده پس از کسر متراژ مورد مسير در فرمول زیر به ازای هر مترمربع محاسبه و
اخذ ميگردد:
𝐵𝐴−
[(
𝑃 × 𝐾 × ] + 1) × 10
𝐴
 : Aعرض معابر بر اساس طرح
 : Bعرض معبر قبل از هرگونه تغيير
 : Kضریب شورا
 : Pقيمت منطﻘه بندی
تبصره  :2امالکي که بدون داشتن تغيير و مورد مسير ،در بر گذرهای توسعه ای و تعریﻀي قرار مي گيرند ،پس از اجرای طرح به ميزان
5درصد مساحت ملك مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری به ازای هر متر مربع × 𝐾 × 15
𝑃مي گردد.
 : Kضریب شورا
 : Pقيمت منطﻘه بندی
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تبصره  :3به جهت کمك به مالكان امالکي که قسمتي از ملك آن ها در مسير قرار مي گيرد و عوارض آن طبﻖ تبصره  1محاسبه مي
شود ،در صورت عدم مطالبه غرامت مورد مسير در هنگام صدور مجوز احداث ساختمان چنانچه از نﻈر ضوابط شهرسازی امكان پذیر
باشد ،جهت محاسبه و اخذ عوارض تراکم ،مساحت اوليه ملك مالك محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره  :4برای آندسته از امالك موضوع ماده واحده که بيش از  20درصد باقيمانده ملك ،مورد مسير واقع مي شود ،نسبت به مورد
مسير مازاد بر  20درصد باقي مانده ملك ،غرامت آن برابر قانون نحوه تﻘویم ابنيه و امالك (نﻈر هيأت کارشناسي) اقدام مي گردد.
تبصره  : 5عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری امالك موضوع ماده واحده که مورد مسير دارند چنان
چه نسبت به گذر توسعه ای ،اصالحي و تعریﻀي بر و مشرفيت داشته باشد ،حداکثر تا عمﻖ  100متر خواهد بود که جهت  30متر
عمﻖ اول آن ،معادل فرمول تبصره  1و برای  70متر مابﻘي آن  70درصد فرمول تبصره  1عوارض اخذ مي گردد.
تبصره  :6عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری امالك شهر که فاقد مورد مسير مي باشد ،حداکثر به
عمﻖ  100متر خواهد بود که جهت  30متر عمﻖ اول بر اساس فرمول تبصره  2و برای  70متر مابﻘي آن  50درصد فرمول تبصره 2
اخذ ميگردد.
تبصره :7در خصوص گذرهایي که در اثر طرح های توسعه ای ،اصالحي و یا تعریﻀي عرض آن ها تا حداکثر  12متر گردد و همچنين
تعریض پياده رو های جلو امالك مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری نمي شود؛ ليكن چنانچه
مالكان یا ذینفعان غرامت مورد مسير خود را مطالبه نمایند ،عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری طبﻖ
تباصر 1و 2و 5و  6محاسبه خواهد شد.
تبصره :8شهرداری مكلف است پس از اجرای قطعي طرح ،عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری اراضي
و امالك متعلﻖ به اشخاص حﻘوقي(حﻘوق عمومي) را که تا آن زمان اقدام پرداخت عوارض خود ننموده اند ،تعيين و برابر مﻘررات نسبت
به وصول آن اقدام نماید.
تبصره :9کليه اراضي و امالكکه از طریﻖ دادگستری شهرداری محكوم به پرداخت غرامت مورد مسير برابر قيمت کارشناس رسمي
ميباشد ،عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری براساس 20درصد باقيمانده اراضي به قيمت کارشناسي
مورد مطالبه مالك (طبﻖ مبلغ تعيين شده غرامت مﻘدار مورد مسير) اخذ خواهد گردید.
تبصره :10قيمت منطﻘه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری امالك مي بایست
از بر ضلعي در نﻈر گرفته شود که دارای توسعه ،اصالح ،تعریض و احداث مي باشد و امالکي که از  2یا چند جهت توسعه ،اصالح ،تعریض
و احداث مي گردند ،مالك قيمت منطﻘه بندی آن قيمتي خواهد بود که دارای ارزش بيشتری است.
تبصره :11عرض گذرهای تا  16متر و تعریض پيادهروهای جلوی امالك طرحهای فرهنگي ،آموزشي،ورزشي ،مذهبي ،بهداشتي و فﻀای
سبز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری نمي شود؛ ليكن چنانچه مالكان یا ذینفعان غرامت
مورد مسير خود را مطالبه نمایند ،عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری طبﻖ تبصره  1محاسبه و اخذ
خواهد شد.
تبصره  : 12عوارض موصوف صرفاً برای یك بار و چنانچه توسعه،اصالح و تعریﻀي نسبت به عرض گذر مندرج در پروانه یا پایانكار صورت
گرفته شود ،مشمولخواهد شد.
تبصره  :13درآمد حاصل از عوارض موصوف مي بایست بصورت صد در صد جهت تملك اراضي مورد مسير هزینه گردد.
تبصره  :14تمامي مصوبات قبلي برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های عمراني و توسعه شهری از ابتدای
سال 1400بال اثر خواهد بود.
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تعرفه بهای خدمات شهرداری نودان در سال 1400
تعرفه شماره  -۱6بهای خدمات کارشناسي
ردیف
1

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

اراضي و امالك واقع در محدوده زیر  2000مترمربع

 1/000/000ریال

اراضي و امالك بيش از  2000متر مربع

200/0/000/-ریال

2

اراضي و امالك خارج از محدوده تا 10000متر مربع

3

اراضي و امالك خارج از محدوده بيش از 10000متر مربع
به ازاء هر  10000متر مربع اضافه مبلغ 1/ 00/000/-ریال تعيين مي
گردد

توضيحات

 3/000/000/-ریال

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های بعدی
تعرفه شماره -17بهای خدمات پاسخگویي استعالمات ( رهني،قطعي)
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

نحوه محاسبه عوارض
(متر مربع) عرصه و اعيان

1

پاسخگویي به استعالمات کارشناسي از
امالك در محدوده و حریم مصوب با هر
کاربری (رهني)

% 5مجموع ارزش
معامالتي اعالمي اداره امور
مالياتي بابت عرصه و
اعيان بصورت جداگانه

2

پاسخگویي به استعالمات کارشناسي از
امالك در محدوده و حریم مورد معامله

-

3

پاسخگویي به استعالمات کارشناسي قطعي
با هر کاربری غير از امالك تجاری (قطعي)

-

4

پاسخگویي به استعالمات کارشناسي قطعي
امالك تجاری در محدوده و حریم

ماخذ

*-بنـــــد16مـــــاده 71
قانون موسـوم بـه شـوراها
تبصـــره یـــك مـــاده 50
قــانون ماليــات بــر ارزش
افزوده

توضيحات

شـهرداری ایــن عــوارض را
بابــت مصــرف ملزومــات
وخدمات(کاغـــذ چـــاپگر
اســـكن  )...هزینـــه ای را
تحـــت عنـــوان پاســــخ
استعالم نماید.
شــــهرداری ميبایســــت
قبل از پاسـخ بـه اسـتعالم
کليـــه عـــوارض مربوطـــه
اعــم از نوســازی پســماند
خــــدمات و....و هرگونــــه
بــدهي مربــوط بــه ملــك
مـــذبور را اخـــذ نمـــوده
وســپس بــه اســتعالم وی

پاسخ دهد.
M*20%K*P

مسـتندات قـانونی :بنـد  16مـاده  80قـانون تشـكيالت ،وظـایف و انتخابـات شـوراهای اسـالمي کشـور و انتخـاب شـهرداران مصـوب
 1375با اصالحيه های بعدی
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تعرفه شماره  : 18بهاء خدمات پسماند واحدهای مسكوني و تجاری
عنوان تعرفه عوارض

نحوه محاسبه
عوارض(ریال)

ماخذ

توضيحات

ردیف
1

مسكوني

ساﻻنه 1/200/000-ریال

2

تجاری ،خدماتي با وزن
متعارف

ساﻻنه  3/000/000-ریال

* -بهاء خدمات بند 26
ماده  71قانون شهرداریها

3

تجاری ،خدماتي باحجم و
وزن غير متعارف

ساﻻنه  4/200/000-ریال

توضيح :غير متعارف شامل
زباله بيش و یا مساوی 15
کيلو گرم و با حجم بيش
یا مساوی یك متر مكعب
به باﻻ

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه
های بعدی
تعرفه شماره  : 19بهاء خدمات پسماند ادارات و موسسات دولتي
ردیف
1
2
3
4

عنوان تعرفه عوارض

نحوه محاسبه عوارض

ادارات و موسسات دولتي

4/000/000ساليانه

بيمارستان

0

حسينيه

1/800/000ساليانه

کليه بانكها و موسسات
مالي

توضيحات

ماخذ

* -بهاء خدمات بند  26ماده 71
قانون شهرداریها

 4/000/000ساليانه

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه های
بعدی
تعرفه شماره : 20سایر خدمات
ردیف
1

عنوان تعرفه

نحوه محاسبه عوراض

صدور دفترچه ساختماني هر جلد

600/000-ریال

2

تایيد نﻘشه

500/000ریال

3

استفاده از پياده رو با مجوز شهرداری
(هرمتر مربع)

روزانه  10000ریال

4

درب بزرگ

1/000/000ریال

درب کوچك

 500/000ریال

4

درب ورودی

عوارض فروشندگان سيار

5

خریداران پسماند ساختماني
(پالستيك و آهن فرسوده )

6

هزینه صدور و تمدید پروانه فعاليت و
اشتغال حمل ونﻘل درون شهری

ماخذ

توضيحات

وانت  :روزانه 200/000/-ریال
کاميون  :روزانه 300/000/-ریال
اخذ مجوز  5/000/000/-:ریال
ساليانه  1/800/000/-:ریال
 2/000/000ریال

مستندات قانونی :بند  16ماده  80قانون تشكيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375با اصالحيه بعدی
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تعرفه شماره  ( 21بهای خدمات و حﻖ عمران )
بهای خدمات و حق عمران

ردیف

عنوان عوارض

مستند

1

بهای خدمات و حﻖ
عمران

بند  16ماده  80قانون
تشكيالت ،وظایف و
انتخابات شوراهای
اسالمي کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375
با اصالحيه بعدی

نحوه

مشمول طرح

توضیحات

محاسبه
زمين های دارای
مستحدثات

S*15%p

امالك موجود در
محدوده و حریم شهر

زمينهای فاقد مستحدثات

S*150%p

زمينهای زیر 500
متر مربع

تعرفه شماره  ( 22بهای عدم اتمام عمليات ساختماین در وقت مﻘرر )
بهای عدم اتمام عملیات ساختمانی در وقت مقرر

ردیف

عنوان عوارض

مستند

1

عدم اتمام عمليات
ساختماني در وقت
مﻘرر ( 18ماه )
( تمدید پروانه
ساختماني )

بند  16ماده  80قانون
تشكيالت ،وظایف و
انتخابات شوراهای
اسالمي کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375
با اصالحيه بعدی

مشمول طرح

کليه واحد های دارای
پروانه ساختماني

نحوه محاسبه

توضیحات

هزینه پروانه به نرخ
روز محاسبه  ،جمع
کل از مبلغ واریزی
اوليه صدور پروانه
کسر و  %50آن
اخذ مي گردد

تعرفه شماره  23بهای تأمين پارکينگ
بهای خدمات تأمین پارکینگ مورد نیاز شهرداری برای واحدهای مسکونی  ،تجاری  ،اداری و ساير

ردیف

عنوان عوارض

مستند

مشمول طرح

1

بهای خدمات تأمين
پارکينگ

بند  16ماده  80قانون
تشكيالت ،وظایف و
انتخابات شوراهای
اسالمي کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375
با اصالحيه بعدی

واحد های مسكوني
(درب به ساختمان )
و دارای طبﻘات

نحوه
محاسبه

واحد های تجاری به ازاء
هر  25متر مربع  1واحد
پارکينگ
اداری و سایر
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k*15P
k*25P

k*25P

توضیحات

تعرفه شماره  24بهای خدمات ( آرامستان  ،غسالخانه  ،لكه گيری و ترميم آسفالت  ،کارکرد ماشين آﻻت )
هزينه آرامستان

ردیف

عنوان

تعداد

قیمت واحد

هزینه

1

قالب بتوني برای هر قبر

 5قالب

 400000ریال

 2000000ریال

2

بلوك دیواری

30عدد

 20000ریال

 600000ریال

3

بارگيری و تخليه و هزینه حمل قالب و بلوك

مجموع

***

 1000000ریال

4

ماسه شكسته

 3تن

 450000ریال

 1350000ریال

5

هزینه حمل ماسه

 3تن

 1000000ریال

 1000000ریال

6

هزینه نگهداری  ،آب و برق

 1050000ریال
 7000000ریال

جمع کل

هزينه غسالخانه

ردیف

عنوان خدمات

مبلغ

1

غسالخانه ( با تمام مواد مصرفي شست وشو )

 1000000ریال

2

سردخانه به ازاء هر  24ساعت

 1500000ریال
 2500000ریال

جمع کل

بهای خدمات لکه گیری و ترمیم حفاری

ردیف

عنوان

قیمت واحد

مبلغ

1

تخریب آسفالت

هر متر مربع

 2500000ریال

2

تخریب زیرسازی

هر متر مربع

 1500000ریال
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خدمات ماشین آالت

كرایه واحد

جمع مبلغ

نوع خدمت

ردیف

نوع خودرو

 1000000ریال

 1000000ریال

خارج محدوده شهر

به ازاء هر کيلو متر
پيمایش

 40000ریال

1

آمبوﻻنس

هر ساعت کار

***

 2500000ریال

حفاری هر متر طول به عمﻖ
50سانتي متر

***

 80000ریال

حفاری هر متر طول به عمﻖ
70سانتي متر

***

 90000ریال

حفاری هر متر طول به عمﻖ
90سانتي متر

***

 100000ریال

2

بيل بكهو

حفاری هر متر طول به عمﻖ
 1متر الي نهایت ًا  120ساني
متر

***

 130000ریال

حفر قبر در آرامستان نودان

***

 4/000/000ریال

***

 3000000ریال

3

لودر  966بزرگ

هر ساعت کارکرد

 2500000ریال
2000000ریال

4

لودر  930هپكو

هر ساعت کارکرد

***

5

ميني لودر

هر ساعت کارکرد

***

6

کمپرسي 1924

هر سرویس بار سطح شهر

***

1500000ریال

7

خاور ایسوزو

هر سرویس بار سطح شهر

***

 1300000ریال

8

تراکتور

هر سرویس بار سطح شهر یا
تانكر آب

***

1300000ریال

9

غلطك

هر ساعت کارکرد

***

2000000ریال

داخل شهر

37

جدول ضريب  kمورد محاسبه تعرفه عوارض شهرداری نودان
رديف
1
2
3
4
5
6

شرح

ضريب محاسبه

مسکونی

k =3

تجاری

k=6

اداری

k=12

کسب و پیشه

k=3

تأسیسات شهری

K=100

جريمه قطع درختان

k=100
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توضیحات

