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 گفتار پیش

 يا باشند نمی خود برای تامین آن به قادر تنهايی به هريك که دارند مشترکی نیازهای سلسه يك شهر مردم اينكه به نظر

 مشترك نیازهای اين آن در که است شهری ديگر مطلوب طرف از و است سنگین بسیار آنها انفرادی تامین هزينه اينكه

 خوبی به ديگر موارد از وبسیاری نشانی آتش خدمات ،شهر زيبايی و نظافت تردد روان، ،سبز فضای ؛ نظیر( محلی نیازهای)

 .است ضروی آنها تامین برای اجتماعی سازمان يك وجود لذا .شود تامین برای شهروندان

 و خود طبیعی حقوق از با استفاده ،شهر يك سكنه که است سازمانی شهرداری که گفت توان می شهرداری توصیف در

 شهری اجرای نظامات و وضع ،عمومی تاسیسات کردن و اداره ايجاد منظور به ،است نموده اعطا آنها به قانون که اختیاری

 به که را خدماتی هزينه تا دهند می نمايندگی و اختیار آن به و آورند می وجود به مشترك محل نیازمنديهای تامین و

 وصول آنها از و توزيع نموده ،کنندگان استفاده و شهر سكنه بین عادالنه و منطقی اسلوبی با است، گرديده آن واگذار عهده

 داده آن به قانون حكم به که قهريه قوه از با استفاده ،شهری نظافات رعايت عدم يا سهم پرداخت عدم صورت در و نمايد

 .بنمايد شهری رعايت مقررات و پرداخت به وادار را آنها ،است

              واگذار شهر در شورای خود نمايندگان به را شهر محلی عمومی امور مورد در گیری تصمیم شهر يك مردم واقع در

 که است الزم ،هستند شهرداری يعنی آن عامل اجرايی سوی از عمومی کااليی يا خدمت ارائه خواستار چنانچه و کنند می

 .گیرد می صورت عوارض اخذ قالب در امر اين بپردازد که را خود خواسته اين هزينه نیز خود

 قوانین استناد به طرفی از می باشند، درآمدی منابع نیازمند شهروندان به مطلوب خدمات ارائه برای ها شهرداری براين بنا

 خواهد درآمد کسب گروه در شهرداری اهداف تحقق و گردد می خودکفا تلقی دولتی غیر عمومی نهاد شهرداری ،مربوطه

 مثمرثمر مدت شهرداری کوتاه و درازمدت های برنامه پیشبرد در تواند می مهم درآمدهای از يكی به عنوان عوارض و بود

  .باشد
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 توضیحات

 واحد رابه مربوطه و قبض واريز شهرداری حساب به موديان توسط بايد مصوب عوارض وجوه که شودمی اعالم تذکراً -١

 .برسد مصرف بهمصوب بودجه طبق تا دهند تحويل شهرداری مالی و درآمد

 از حاصله وجوه از يا استفاده و ازموديان کارکنان توسط وجوه هرنوع دريافت شهرداريها مالی نامه آئین 37 ماده براساس -٢

 پرداخت يابرای و الحسابعلی بصورت عنوان هربه  شهرداری درآمد قطعی حساب به آنها داشتن ازمنظور قبل درآمدها

 .است ممنوع فوری و ضروری هایهزينه

قانون اصالح موادی  5ماده  3قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره  50ماده  3نظر به اينكه براساس تبصره  -3

وچگونگی برقراری عوارض وساير وجوه  ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی جمهوری اسالمی ايران

مصوب 8١/١0/٢٢ مجلس شورای اسالمی وماده ١7 آئین  ازتولید کنندگان کاالوارائه دهندگان خدمات وکاالهای وارداتی

8١/١٢/٢8 کلیه قوانین ومقررات مربوط به اعطای تخفیف يا معافیت ازپرداخت  نامه اجرايی هیات محترم وزيران مصوب

عوارض يا وجوه بهشهرداری ملغی گرديده)مگر آندسته از معافیت هايی که در قانون بودجه سال ١40١ مشخص گرديده 

است(بنابراين مقتضی است شهرداری مراتب راکتبا به اطالع مسئولین کلیه دستگاههايی که قبال به استفاده قوانین مربوطه 

وياخاص ازپرداخت عوارض معاف بوده اند برساند و همچنین عوارض سال آتی ادارات دولتی وسازمانهای وابسته درسال 

جاری راتا 30 بهمن ماه و در سالهای آينده تاپايان آذرماه هرسال کتبا به مسئولین دستگاه ذيربط اعالم نمايد تا متصديان 

 امر بتوانند اعتبارالزم را دربودجه دستگاه خود پادار ونسبت به پرداخت به موضع آن اقدام نمايند.

قانون تشگیالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  80ماده  ١6عوارض مندرج در اين دفترچه به استناد بند 

ر ارزش قانون مالیات ب 50ماده  ١مجلس شورای اسالمی و اصالحات بعدی آن و تبصره  ١/3/١375مصوبانتخاب شهرداران 

 ارسالشورای اسالمی شهر کوهی خیل به  ٢٢/١0/١400در تاريخ  ،مجلس شورای اسالمی ١387/ ١7/٢ مصوبافزوده 

 گرديد. 
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 تعاريف

١( قیمت منطقه ای )حرف P( عبارتست از آخرين ارزش معامالتی عرصه که مالك عمل اداره امور اقتصادی و دارائی هر 

 شهر میباشد و در اجرای ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابالغ می گردد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره يك آن و با رعايت مقررات  50عوارض محلی: عوارضی است که به استناد ماده ( ٢

١375/3/١ و آئین نامه وظايف و انتخابات شورای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  ،قانون تشكیالت  مندرج در

 شوراهای اسالمی شهر وضع میگردد. اجرايی آن توسط

 خواهد شد. باشد قیمت منطقه ای گرانترين بر ملك مشرف به معبر محاسبهدر محاسبه عوارض چنانچه زمین دارای چند بر 

3( تراکم: عبارتست از نسبت زيربنای کل ملك به کل عرصه که بر اساس نسبت جمعیتی نفر در هكتار برای امالك و معابر 

  کل شهر پیشبینی و تعیین میگردد.

 4( بهای خدمات: بهای فوق در زمان ارائه خدمت خاص توسط شهرداری از مؤديان اخذ میگردد.

5( واحد مسكونی: عبارتست از کلیه ساختمانهايیكه برای سكونت افراد و يا خانوار ساخته شده و شامل اتاق، آشپزخانه و  

  سرويس های الزم باشد )بديهی است انجام پاره ای فعالیت های شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود.(

استفاده  6( واحد تجاری: عبارتست از کلیه ساختمانهائیكه که برابر تبصره ذيل بند 4٢ ماده 55 قانون شهرداريها به منظور

واحدهای تابع  کسب و پیشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و يا

 قوانین تجارت فعالیت داشته باشند.

7( واحد صنعتی: عبارتست از کلیه ساختمان هايی که به منظور استفاده صنعتی و با ايجاد کارگاههای صنعتی و دارایموافقت 

اصولی از مراجع ذيربط مانند وزارت جهاد کشاورزی- صنايع سبك و سنگین و معاون و فلزات و سازمان ايرانگردی، جهانگردی 

 ايجاد شده باشد.

8( واحد اداری: عبارتست از کلیه ساختمانهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی وارگانها و ادارات که از بودجه عمومیدولت 

 برخوردار میگردند، مشمول تعريف واحد اداری می شود.

تبصره: مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره می شوند ومشمول پرداخت  

دولتی( از نظر پرداخت عوارض  مالیات هستند مانند )شرکتهای مخابرات – آب و فاضالب – برق - گاز و بانكهای خصوصی و

 پذيره، تجاری محسوب میشوند.

درهرنوع  9( واحد خدماتی: کلیه ساختمانهايی که توسط اشخاص حقیقی يا حقوقی بخش خصوصی به منظورارائه خدمات

کاربری احداث می گردند، واحدهای خدماتی اطالق می گردد مانند ساختمان پزشكان، دفاتراسنادرسمی، دفاترمهندسی، 

 دفاتر وکالت و...

 «استفاده از مفاد اين مصوبه و محتويات اين دفترچه منوط به رعايت دقیق كلیه نكات میباشد»
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  تک واحدي مسكونی زير بناي مصوب عوارض ـ1ماده 

 

 K رديف

 p درصد 19 مترمربع 150تا 

 

 مترمربع 400تا  151از 

 
 p درصد 23

 p درصد 26 متر مربع 600تا  401از 

 p درصد 34 متر مربع به باال 600از 

  K × P  ×در حد سطح اشغال و تراكم مجاز  بنا نحوه محاسبه:

 آپارتمان ()مجتمع و  چند واحدي مسكونی زير بناي مصوبعوارض  ـ2ماده 

 K رديف

 p درصد 23 كلیه متراژها

 

 كل بنا( ÷( 100 ×)واحد  × K × P ×در حد سطح اشغال و تراكم مجاز  بنانحوه محاسبه: 

 

 *توضیحات:

١- منظور از واحد مسكونی تك واحدی، اعیانی است که در سطح و يا هر طبقه، بیش از يك واحد احداث نشود و چنانچه 

در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدی محسوب نمی گردد و در اين گونه موارد نحوه محاسبه عوارض 

 زيربنا از نوع مجتمع های مسكونی عمل خواهد بود.

 از مجتمع ها و آپارتمان های مسكونی اعیانی است که در طبقه بیش از يك واحد مسكونی احداث گردد. منظور -٢

شوتینگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح هادی شامل محاسبه عوارض  ،آسانسور ،راه پله ،مساحت پارکینگ -3

 گردد.نمی
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 واحد تجاريتک  زير بناي مصوب عوارض ـ3ماده 

 K رديف
 p برابر  3/1 همكف

 p درصد 96/0 اول

 p درصد 88 دوم

 p درصد 82 سوم

 p درصد 77 نیم طبقه

 

 در حد سطح اشغال و تراكم مجاز بنا × K × P × 1)اضافه ارتفاع + اضافه دهنه + تعداد واحد(/ نحوه محاسبه: 

 *توضیحات:

١- در خصوص انباری متصل و يا مجزا يك واحد تجاری، عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع 0/50 برابر عوارض يك متر 

 مربع زيربنای تجاری قابل احتساب و وصول می باشد.

 رد.یعوارض پذيره مالك محاسبه قرار میگ 50/0 ،در صورت تجديد بناهای تجاری تا میزان مساحت قبل -٢ 

 ،پروانه کسب از اتحاديه صنفی مربوطه :شامل، يكی از مدارك ل از تاسیس شهرداریمدارك اثبات تجاری بودن ملك قب -3 

می باشد که در اين صورت وضعیت و يا تايیديه شورای اسالمی شهر برگ پرداخت مالیات سالیانه  ،گاز ،برق ،قبوض آب

شهرداری وجود هر يك از اين مدارك جريمه ای نخواهد شد و بعد از تاسیس  موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هیچ

 صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جريمه وهمچنین عوارض سال های قبل مشخص خواهد نمود. 

 چند واحد تجاري زير بناي مصوبعوارض  -4ماده 

 K رديف

 p برابر  3/1 همكف

 p درصد 96/0 اول

 p درصد 88 دوم

 p درصد 82 سوم

 p درصد 77 نیم طبقه

 در حد سطح اشغال و تراكم مجاز بنا × K × P × 1نحوه محاسبه:  )اضافه ارتفاع + اضافه دهنه + تعداد واحد(/

 *توضیحات:

عوارض يك متر  %50مربع معادل متردرخصوص عوارض واحدهای تجاری )متصل و منفصل( عوارض متعلقه به ازای هر -١

 باشد.محاسبه و قابل وصول میمربع پذيره 

 عوارض پذيره مالك محاسبه قرار میگرد. 50/0 ،در صورت تجديد بناهای تجاری تا میزان مساحت قبل-٢
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فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته و تمام  ،واحد های تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند-3

 نخواهد بود.خانه مشمول عوارض پذيره  نمايد و همچنین سرويس بهداشتی و نماز طبقات را از هر طبقه قابل رويت می

  بهداشتی درمانی ،فرهنگی ،ورزشی ،آموزشی ،گردشگري ،صنعتی،اداري زير بناي مصوب عوارض -5ماده 

 رديف
K 

 حريم و محدوده

 P2 اداري

 P1 صنعتی

 P 1 گردشگري )هتل، متل،مسافر خانه ها و...(

 ورزشی، فرهنگی، هنري، بهداشتی درمانیآموزشی، 

 )كلینیک و بیمارستان( 
P 65/0 

مطب پزشكان، روانپزشكان، دندانپزشكان، 

 راديولوژيست ها، داروخانه ها و حرف وابسته 
P 65/0 

 )P) 08/0 - P 05/0 موقت( –) صنعتی  كشاورزي
 

 P × K ×در حد سطح اشغال و تراكم مجاز  بنانحوه محاسبه: 

 *توضیحات:

 شود.عوارض فضاهای تجاری اماکن گردشگری برابر اين ماده محاسبه می ،با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگری-١

مورخه  ٢3499١/89نامه شماره  اماکن مقدسه و متبرکه با تائید اوقاف )موضوع ،امامزاده ها ،حسینیه ها ،تكايا ،مساجد-٢

از پرداخت عوارض معاف مصوبرئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور ( در ضوابط طرح هادی  ١389/٢5/05

 می باشند. 

)منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، دكل  تاسیسات شهريپذيره  مصوب ارضعو -6ماده 

 هاي برق و مخابرات(

 K عنوان رديف

تاسیسات و  پذيره مصوبعوارض  1

  تجهیزات شهري )به ازاي هر مترمربع(
P 69/0 

تاسیسات و  بهره برداري مصوب عوارض 2

 تجهیزات شهري )به ازاي هر متر طول(
P 82/1 

 

*نصب دکلهای مخابراتی چنانچه در معابر عمومی و يا امالك شهرداری مورد درخواست باشد پس از طی مراحل قانونی و 

تنظیم قرارداد با امور مالی )حق نصب و اجاره سالیانه( اقدام گردد ولی چنانچه در امالك خصوصی و تنظیم اجاره نامه با 
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اره دارای کاربری مسكونی می باشند ولی با نصب دکل مخابراتی عمال قسمتی مالكین نصب گردد چون اکثرا پالکهای مورد اج

  .از پالك به صورت تجاری بهره برداری می گردد
 
 
 

 

 صدور مجوز حصار كشی مصوب عوارض -7ماده 

 نحوه محاسبه )به متر طول(

K*P*L                          =k P 21/0 

 

: به منظور تشويق و ترغیب شهروندان به زيباسازی معابر، کلیه هزينه های اين ماده در معابر اصلی و فرعی و کوچه ١تبصره

 و برای ساير موارد اجرايی می باشد.  های سطح محدوده شهر حذف می گردد.

 توضیحات: 

عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده ١١0 قانون شهرداری که مقرر میدارد "نسبت به زمین يا بناهای مخروبه و غیر 

مناسب با وضع محل و يا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان يا کوچه ويا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و 

پاکیزگی و زيبائی شهر يا موازين شهرسازی باشد،شهرداری با تصويب شورای اسالمی شهر می تواند به مالك اخطار دهد 

نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار ويا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوباقدام کند اگر مالك مسامحه و يا امتناع 

کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوبشورا در زمینه زيبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه 

اقدامی را که الزم بداند معمول و هزينه آنرا به اضافه ده درصد از مالك يا متولی و يا متصدی موقوفه دريافت نمايد در اين 

صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابالغ می شود در صورتی که مالك ظرف ١5 روز از تاريخ ابالغ به صورت حساب 

شهرداری اعتراض نكرد صورت حساب قطعی تلقی شده و هرگاه ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور 

در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختالف 

مذکور در ماده 77 در حكم سند قطعی و الزم االجراء بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی 

 الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.

 
 

 ماده8- عوارض مصوب تامین پاركینگ براي واحد هاي مسكونی، تجاري، اداري و ...

مقررات و دستورالعمل ها به ،توسط مالكان و يا سازندگان که از طريق قوانینبا توجه به اهمیت و ضرورت تامین پارکینگ 

جهت تامین پارکینگ واحدها با کاربری مختلف توسط مالكان ويا سازندگان  موظف استشهرداری ها ابالغ گرديده،شهرداری 

ذيل از  باشد عوارضی به شرحپارکینگ میسر نگانه ذيل ويا تحت هر عنوان تامین  6اقدام نمايد و چنانچه تحت شرايط 

مالكان و يا سازندگان قبل از صدور پروانه ساختمانی اخذ و به حساب جداگانه ای تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ واريز 

 نمايد. درآمد اين بخش از شهرداری می بايست الزاماً در خريد زمین مناسب جهت تامین پارکینگ عمومی هزينه گردد.

 ريال١00 000 000 ینگ برای هر واحد مسكونیعوارض تامین پارک -١

 ريال  ١30 000 000 اداری و .... ،خدماتی ،عوارض تامین پارکینگ برای هر واحد تجاری -٢
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بايد در حساب جداگانه ای در يكی  ١00تبصره: کلیه درآمدهای حاصل از عوارض پارکینگ و جريمه پارکینگ ناشی از ماده 

 از شعب بانكهای مورد تائید شورای اسالمی شهر پس انداز و نسبت به تامین پارکینگ عمومی اقدام گردد. 

 توضیحات :

 :می باشد احداث ساختمان در مناطقی بشرح زيرعوارض موضوع اين تعرفه به هنگام صدور پروانه 

 ١- ساختمان در بر خیابان های سريع السیر به عرض 45 متر و بیشتر

 ٢- ساختمان در فاصله يكصد متری تقاطع خیابانهای ٢0 متر و بیشتر 

 3- ساختمان در محلی قرار داشته که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد.

 4- ساختمان دربر کوچه هائی قرار گرفته باشد که بعلت عرض کم کوچه امكان عبور اتومبیل نباشد.

 5- ساختمان دربر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زياد احداث پارکینگ در آن از نظر فنیمقدور نباشد. 

احداث پارکینگ  6- در صورتی که وضع و فرم زمین زير ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات 

 نمود.

به هر ، نداشته باشد چنانچه امكان تأمین پارکینگ در ساختمانها )اعم از مسكونی، تجاری، اداری، خدماتی و صنعتی( وجود

 .تعلق خواهد گرفت جدول فوقمتر مربع عوارضی به شرح  ٢5واحد پارکینگ معادل 

در مواردی که به هر نحو از انحاء، تامین پارکینگ مورد نیاز مطابق ضوابط ساختمانی اعم از ساختمانهای دارای  :1تبصره 

پروانه توسط مالك صورت نپذيرد و يا بعد از صدور پايانكار بمنظور استفاده غیر تبديل گردد، پس از طرح موضوع در 

 صادر شود عوارض متعلقه اخذ نخواهد شد.کمیسیون ماده صد چنانچه رای برجريمه کسری پارکینگ 

عوارض مربوطه را چنانچه پالکی درزمان صدورپروانه مشمول پرداخت عوارض کسری پاکینگ بوده ومتقاضی :2تبصره 

افزايش سطح وتامین پارکینگ  پرداخت نمايدوبنا به داليلی درحین اجرای پروژه )احداث بنای مازادبرپروانه( که منجربه

گرددوپايانكاربراساس وضع موجود)تامین بودن پارکینگ برای کلیه واحدها(صادرگردد، عوارض دريافت شده بابت کسری 

 پارکینگ در زمان صدورپروانه قابل استرداد خواهد بود.

 شود:به صورت فرمول زير عمل می ١396واحدهای تجاری و مسكونی قبل از سال : برای محاسبه کسری پارکینگ 3تبصره 

 )واحدهای تجاری( P 60/0 × ٢5 ×تعداد واحد    )واحدهای مسكونی( P 40/0 × ٢5 ×تعداد واحد 

 مازاد بر تراكم پايه و سطح اشغال مجاز مصوب عوارض -9ماده 

 عنوان 
K محدوده و

 حريم

پايه و سطح اشغال مجاز تا سقف پیش عوارض مازاد بر تراكم 

 (مسكونی) طرح بینی شده در ضوابط
P 1 

عوارض مازاد بر تراكم پايه و سطح اشغال مجاز تا سقف پیش 

 (غیر مسكونی)بینی شده در ضوابط طرح 
P 1/1 

 P × K × و سطح اشغال مجاز  تراكممازاد نحوه محاسبه: 
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 به معابرپیش آمدگی مشرف  مصوب عوارض -10 ماده    

 واحدهای (تراس -بالكن) شورای عالی شهرسازیپیشنهاد  عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی در مورد پیش آمدگی

شود از هر متر پیش  تجاری اداری، صنعتی، مسكونی که مطابق ضوابط و مقررات طرح های مصوب شهری ايجاد و احداث

در صورتیكه پیش آمدگی در معبر عمومی بصورت روبسته و زيربنای مفید مورد   آمدگی عوارض زير وصول خواهد شد.

عوارض مربوطه  واحدهای مسكونی تجاری، اداری و صنعتی قرار گیرد عالوه بر اينكه جزو زيربنای مفید محسوب و استفاده

 وصول خواهد شد. وصول خواهد شد از هر متر مربع پیش آمدگی به شرح جدول فوق محاسبه و از متقاضیان

 
 

 K عنوان 

 P 37/0 مدگی به معابر به ازاي هر متر مربع در واحد هاي مسكونیآعوارض پیش 

 P 45/0 مدگی به معابر به ازاي هر متر مربع در واحد هاي تجاريآعوارض پیش 

مدگی به معابر به ازاي هر متر مربع در واحد هاي اداري و آعوارض پیش 

 صنعتی و ساير كاربري ها
P 45/0 

 P × K ×آمدگی به معابر میزان پیشنحوه محاسبه: 

 

 اتمام عملیات ساختمانیشروع و شرايط  -11 ماده

هـا شناخته شده است و شهرداری بايد  های سطح شهر از وظايف شهرداری صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان

 های صادره قید نمايد. پروانهحداکثر مدتی که برای پايان عملیات ساختمانی ضروری است را در 

:پس از صدور پروانه ساختمانی، مالك از تاريخ صدور پروانـه يكسـال فرصت شروع عملیات ساختمانی و ارائه فرم  ١تبصره 

در مهلت مقرر  بايست نسبت به اتمام عملیات ساختمانی میآن به شهرداری شروع عملیات ساختمانی را دارد و پس از ارائه 

 اقدام نمايد.  در پروانه

امكان افزايش مهلت  ،١ :در صورت عدم ارائه فرم شروع عملیات ساختمانی در بـازه يكساله اعالم شده در تبصره ٢تبصره 

بـا  و هر مرحله به مدت يكسال،با تقاضای مالك و قبل از اتمام بازه يكساله، در دو مرحله  )تمديد پروانه( عملیات ساختمانی

 مقدور است.  ن اخذ عوارضبدورعايـت ضوابط آن 

به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی ) گرفتن پروانه با قیمت پايین در سال های قبل و شروع عملیات  : 3تبصره

ساختمانی بعد از چند سال( و همچنین لزوم تسريع در ساخت و سازها و سرعت در توسعه شهر، در خصوص پروانه های 

ن پايان يافته و يا مالك در موعدهای مقرر اقدامات قانونی الزم برای تمديد را انجام ندهد و ساختمانی که مدت اعتبار آ

 عملیات اجرايی احداث ساختمان نیز شروع نشده باشد به يكی از دو روش ذيل عمل می گردد:
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يی )احداث( ساختمان الف( به منظور همراهی و مساعدت به اينگونه موديان، در صورت درخواست افزايش مهلت عملیات اجرا

عـوارض از سوی مودی، شهرداری می تواند حداکثر به مدت يك سال عالوه بر مهلت های قبلی به مودی مهلت داده و 

فـزايش مهلت ا نمايد.اخذ مابه التفات آن را های قبل،  و با کسر پرداختی سال بهبـه نـرخ روز محاسرا احـداث بنـا )پـذيره( 

 هرسازی لحاظ خواهد شد. فوق با کنترل ضوابط ش

( و گذشت  ٢و  ١ب( در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی و عدم اقدام برای تمديد مهلت آن ) بر اساس تبصره های 

می بايست نسبت به صدور پروانه جديد با محاسبه عوارض  همچنین عدم درخواست مهلت افزايش  زمان مندرج در پروانه، و

  سال، اقدام و پس از کسر پرداختی های قبلی مابه التفات آن اخذ گردد. مصوببر مبنای عوارض 

( سال 3) -در حوزه مصوب محدوده شهری چنانچه در مدت مندرج در پروانه96واحد های دارای پروانه قبل از سال:4تبصره 

پذيره سال جاری در کاربری   درصدعوارض١0نتوانند اقدام به دريافت پايانكار کنند مشمول عوارض  اتمام عملیات بمیزان -

 مربوطه خواهند بود . 

الك شروع عملیات ساختمانی، تاريخ ثبت فرم شروع عملیـات ساختمانی ممهور به مهر و امضاء مهندس ناظر م: 5تبصره 

 باشد.  مبنی بر شروع عملیات ساختمانی می شهرداریدر شهرداری با تايید کارشـناس 

:چنانچه در پروانه های صادره قبلی، تاريخ اتمام عملیات ساختمانی در آن قید نگرديده باشد و از طرفی فرم شروع  6تبصره

تعرفه عوارض و بهای خدمات سالجاری ارائـه گردد، مشـروط برآنكه از تاريخ  ١3عملیات ساختمانی در مدت مقرر در ماده 

 مايد مشمول مابه التفاوت عوارض نخواهند شد.سـال تجـاوز نن 5صدور پروانه تا پايانكار از 

سال مهلت دارد تا نسبت به  3عدم خالف  واهیدر کمیسیون ماده صد پس از صدور گ روحه: پرونده های مط 7تبصره 

)با رعايت شرايط و ضوابط فنی ( اقدام نمايند در صورت عدم دريافت پايان کار در مهلت مقرر مشمول دريافت پايان کار 

   .عوارض پذيره خواهند شد درصد10 اتمام عملیات ساختمانی به میزانعوارض 

 يط استرداد عوارض پروانه ساختمانشرا -12ماده 

 در شرايط زير عوارض وصولی پروانه ساختمانی بعد از کسر بهای خدمات مطابق تعرفه به مودی مسترد خواهد شد:

 پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضايی ابطال شده باشد.  -١

 چنانچه مودی قبل از صدور پروانه ساختمانی از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نمايد.  -٢

توقف احداث بنا در اثر حوادث غیرمترقبه ) ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و ... ( که موجب انصراف مالك از ادامه  -3

 احداث ساختمان شود که با تائید موضوع توسط مراجع ذی صالح بدون کسر کارمزد عوارض دريافتی مسترد می شود. 

 اشتباه واريزی اشخاص به حساب شهرداری  -4

از وجوه پرداختی به عنوان  %١0منصرفین از دريافت پروانه ساختمانی با شرايط فوق ) قبل از اخذ پروانه ( با کسر  عوارض -5

 کارمزد خدمات انجام شده، مسترد خواهد شد. 
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درصد  ٢0(3و  ٢، ١و قبل از انقضای آن)خارج از تبصره های  در صورت انصراف مالك از احداث بنا پس از صدور پروانه -6

 مسترد خواهد شد.و مابقی  ضبطز وجوه پرداختی به عنوان کارمزد خدمات انجام شده ا

 ساختمان پايان كار مصوبعوارض  -13ماده 

 در صورت درخواست مالك مبنی بر دريافت پايان کار، شهرداری عوارض ذيل را در صورت رعايت ضوابط مطابق پروانه

 از مالك اخذ می نمايد. ساختمان

 عوارض کارشناسی عرصه و اعیان  -١

عوارض آتش نشانی برای ساختمان های جديد از تاريخ صدور پروانه ساختمانی و برای ساختمان های قبل از تاسیس  -٢

 تا کنون  ١388شهرداری از سال 

 سال از تاريخ صدور پروانه ( 3عوارض زباله )در صورت سپری شدن  -3

واحد يك دستگاه )هزينه آن توسط واحد آتش نشانی تعیین قیمت هزينه تهیه کپسول اطفاء حريق به ازای هر  -4

 میگردد.(

صاعقه و زلزله) هزينه آن از طريق  –سیل  –هزينه بیمه ساختمان در مقابل حوادث غیر مترقبه شامل آتش سوزی  -5

 استعالم از بیمه معتبر تعیین میگردد.( 

ن کار، نسبت به تحويل کپسول اطفاء حريق و برگه : شهرداری موظف است همزمان با تحويل دفترچه پايا ١تبصره 

 بیمه حوادث ساختمان به مالك اقدام نمايد.

: در صورتیكه مالك راساً نسبت به تامین کپسول استاندارد با تامین نظر واحد آتش نشانی ويا بیمه  ٢تبصره 

 گردد.ساختمان در مقابل حوادث اقدام نمايد، مالك از پرداخت هزينه مربوطه معاف می 
 

 الحاق دو يا چند مغازه تجاري  -14 ماده

 5000000هر واحد تجاری مبلغ  از در زمان تعمیر و نوسازیجهت تشويق مالكان واحدهای تجاری به تجمیع واحدها، صرفاً 

 ريال اخذ می شود.

واحد های تجاری )به استثنای عملیات تجديد  ، زيبا سازی  ، تغییر فیزيكیهت نوسازی ، بهسازیتبصره : هرگونه اقدام ج

  .می باشد ( ١* p*S )بنا و تغییر ارتفاع و مساحت ( مشمول پرداخت عوارض براساس فرمول
 

 اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مفاد پروانه ساختمانی مصوب عوارض -15 ماده

 K عنوان 

 P 22/0 مسكونی

 P 45/0 تجاري

 P 45/0 صنعتی و ساير كاربري ها اداري،

 K × P ×سطح بنا  ×اختالف ارتفاع نحوه محاسبه : 
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  ي (توسعه معابر شهري ) آماده ساز مصوب عوارض – 16ماده 

 : محدوده  خیابان/2 × 500000 ×بر زمین 

 خیابان : حريم /2 × 3500000 ×بر زمین 

   خدمات شهري مصوب عوارض -17 ماده

 زباله عوارض جمع آوري-1

ابالغی  مات مديريت پسمانددستورالعمل نحوه تعیین بهای خدفرمول ذيل و مطابق  بهای خدمات پسماند )زباله شهری( 

 از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می باشد.

2E*1C=F*D*R*(ct+cd)*E 
 = بهای خدمات پسماند3.5×365×6/0×(١700+700)×١×١

 ريال ١37 970

F  (نفر  3) شهریبعد خانوار   

D (روز  365 ) روزهای سال 

R (کیلو گرم  6/0سرانه تولید پسماند) 

Ct  ريال ( ١700وری و حمل يك کیلو گرم پسماند )آهزينه جمع 

Cd ( 700هزينه دفن يك کیلو گرم پسماند ) ريال 

١E( ١ضريب عوارض نوسازی)  

٢E (١ضريب تشويقی جهت تفكیك زباله) 

  ريال ١840000وارض حمل زباله مسكونی : ع

  ريال ٢70000ها و مدارس: ها و موسسات، ادارات، بانكحمل زباله تجاری، شرکت ساالنه عوارض

  ريال ٢50000 حمل زباله حريم شهر )نوار ساحلی(: به ازای هر واحد اقامتی و...  ساالنهعوارض 

  ريال 750000يرايی، اماکن ورزشی و...( پذحمل زباله اماکن عمومی)تاالر  ساالنهعوارض 

برای کلیه ساختمانهای  ١388و از سال سال از صدور پروانه  3از گذشت عوارض زباله برای ساختمان های جديد پس 

 قابل اجرا است. سطح شهر برای تمام کاربری ها
 ريال می باشد 650000  براي هر واحد مسكونی عوارض آتش نشانی  -2

 تفكیک و افراز مصوب عوارض - 18 ماده

 (اين عوارض در موارد ذيل، هر كدام كه زودتر اتفاق بیفتد، قابل محاسبه و وصول می باشد.1

 در مواقع استعالمات بانكها، نهادها، دفاتر اسناد رسمی و ....-بعد از درخواست مالك و قبل از انجام تفكیك   ب -الف

 قبل از صدور پايان کار-قبل از صدور پروانه ساختمانی                 ه -د  قبل از صدور سند                    -ج
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 بر اساس طرح هادی شهر و ضوابط طول و عرض مناسب معابر احداثی می باشد. تامین معابر( حق السهم شهرداری برای ٢

 درصد کل مساحت عرصه تفكیك شده می باشد. ١5برای تامین سرانه عمومی حداقل  (حق السهم شهرداری3

اين ماده را نداشته باشد و به هر دلیل حد نصاب تفكیك قابل رعايت نباشد  3( چنانچه مالك شرايط واگذاری عرصه در بند 4

 .فرمول ذيل معادل ريالی آن را دريافت نمايد ، شهردار می تواند جايگزين ملك مذکور، بر اساس 

 مصوب تفكیک محدوده شهر و حريم شهر ) به استثنا خیابان دريا و خیابان امام رضا)ع((: عوارض  1تبصره 

 درصد ٢5الی  ١0 ×مساحت عرصه  ×یمت کارشناسی ق 5%

 : عوارض مصوب تفكیک محدوده شهر )خیابان دريا و خیابان امام رضا)ع((  2تبصره 

 درصد ٢5الی  5 ×مساحت عرصه  ×قیمت کارشناسی  5%

 )صرفاً ساحل( عوارض مصوب تفكیک حريم شهر:  3تبصره 

 درصد ٢5الی  ١0 ×مساحت عرصه  ×قیمت کارشناسی 

 حاصل از تجمیع مصوبعوارض  - 19 ماده

 در زمان درخواست تجمیع دو يا چند پالك عوارض تجمیع به شرح ذيل قابل دريافت میباشد:

× S 16 درصدالف( درتجمیع امالك با معبريكسان  P 

S ( = مساحت میانگین)دو يا چند پالك تجمیعی 

ب( درصورتیكه تجمیع پالكها درهرکاربری باعث دسترسی يكی از پالکها به معبربزرگترگردد و در زمانصدورپروانه ازمزايای 

 دو بر بودن استفاده نمايد:

s × {%50 × 2p  +1p }× ٢٢.5 درصد p 

S ( = مساحت میانگین)دو يا چند پالك تجمیعی 

 بیشتر نباشد. بند ب مشروط بر اينكه حداقل ازمترمربعی ٢0/000 ريال کمتر و حداکثرازمترمربعی ١00/000 ريال

 

 20-عوارض مصوب تبديل واحد تجاري و مسكونیماده 

مسكونی و تجاری را افزايش  عوارض تبديل واحد شامل طبقاتی است که متقاضی نسبت به پروانه ساختمانی تعداد واحد

 داده باشد و بشرح ذيل محاسبه میگردد:

 محاسبه و وصول، قابل از صدور رای کمیسیون ماده صد شهرداری پس) الزم به ذکر است که عوارض اين ماده صرفا 

 باشد(.می

مساحت  pدرصد  37 ١- چنانچه در هر پالك تبديل واحدهای مسكونی و تجاری در حد يك واحد اضافه باشد به نسبت 

 واحدهای اضافه پس از کسر مشاعات محاسبه می گردد.

نسبت 48 درصد p مساحت  ٢ تا 3 واحد اضافه باشد به ٢- چنانچه در هر پالك تبديل واحدهای مسكونی و تجاری در حد 

 واحدهای اضافه پس از کسر مشاعات تصويب می گردد.

3- چنانچه در هر پالك تبديل واحدهای مسكونی و تجاری بیش از سه واحد اضافه باشد به نسبت 65 درصد p برابر  

 مساحت واحدهای اضافه پس از کسر مشاعات تصويب می گردد.
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واحد  چون برابر تعداد ،که کال بدون پروانه احداث می گردندهمچنین طبقاتی تجاری و تبديل پارکینگ به مسكونی و  -4

 نخواهد بود. احداثی در کمیسیون ماده صد مطرح و جريمه می شوند مجدد ًا مشمول عوارض مازاد واحد

 

 طرح هاي عمرانی و توسعه ايارزش افزوده ناشی از اجراي  – 21ماده 

  

 K رديف

 s*p*3 متر مربع  500زمین تا 

 s*p*4 متر مربع  1000متر تا  501زمین از 

 s*p*5 متر مربع 5000متر تا 1001زمین از

 s*p*6 متر مربع 5000زمین هاي باالتر از  

 تبصره : ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي عمرانی و توسعه اي صرفاً در حريم ساحلی قابلیت اجرا دارد. 

 

 حفاريها مصوبعوارض  -22ماده 

 بهای خدمات اين ماده قبل از پاسخ استعالم ادارت خدمات رسان )آب، برق، گاز، تلفن و...( ويا قبل از هر گونه عملیات 

 حفاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذيل قابل وصول است.

 

 

 

 

 

 :تذكر 

  سانتی متر به نسبت تناسب میزان اضافه عرض حفاری محاسبه و اخذ گردد. 40حفاری بیش از عرض در صورت  -١ 
يا تاسیسات مخابراتی  و يا شبكه تاسیسات گازايجاد شبكه لوله آب شهری با عنوان در معابر شهر که پروژه عملیات توسعه  -٢

قرار مورد نظر خیابان  ايجاد شده است، از متقاضیانی که در مسیر مربوطهبصورت مشارکتی و با هزينه شهرداری و شرکت 

اخذ خواهد  هزينه ايجاد تاسیساتبنام  ، تاسیسات انشعاب درخواست در زمان صدور پروانه يا  مطابق فرمول ذيل دارند 

 طول عرصه مالك (   L -تعداد تاسیسات ايجاد شده     N*L*0/20P )  N   شد. 

 نوع بستر
 40طول با عرض به ازاي هر متر 

 به ريال سانتی متر 

 4000000 آسفالت

 500000 خاكی

 850000 بتن

 000/500/1 موزايیک

 000/200/1 شوسه )زير سازي شده(
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 ايجاد درب اضافه جهت تامین پاركینگ مصوبعوارض  - 23 ماده

نمايد و همچنین  پالکی که دارای دو ياچند بر باشد مالك نمی تواند برابر ضوابط طرح تفضیلی بر روی پخیها ايجاد درب 

درصورت ايجاد دربهای بیشتر در هر  مجاز می باشد درهر بر به طول ١0 متريك درب وبیشتراز ١0متر دو درب ايجاد نمايد،

 نمايد. بر، شهرداری میتواند بابت درب اضافه به صورت زيرعوارض اخذ

چنانچه ايجاد درب اضافه منجربه تامین پارکینگ گردد به ازای هرپارکینگ تامین شده ازاين بابت، شهرداری مجازمی باشد  

١3 درصد عوارض کسری پارکینگ )بدون درنظرگرفتن تخفیفات( را اخذ نمايد، مشروط براينكه به ازای هر پارکینگ 

 ازحداقل 5/500/000 ريال کمتر نباشد.

  

 زيرحد نصاب  كسري سطح مصوبعوارض  -24ماده 

مترمربع( به داليل گوناگون ٢00حداقل قطعات تفكیكی )در تفكیك امالك رعايت حداقل حدنصاب تفكیك برای  یگاه

و يا به موجب معرفی  کمیته فنی استان. چنانچه مالكین درخواست تفكیك زير حدنصاب از طريق باشدمی نامكان پذير 

می گردد در صورت تايید کمیته فنی شهرداری  پیشنهادقانون ثبت را داشته باشند، لذا  ١47اداره ثبت و اسناد در اجرای ماده

بر اساس فی به اداره ثبت اسناد جهت صدور سند مالكیت، و يا امكان معر کمیته فنی استانمبنی برامكان ارجاع پرونده به 

در صورت عدم تايید توسط کمیته فنی استان و اداره ثبت، مبلغ دريافتی عودت داده  گردد. و اخذ محاسبهفرمول زير 

  شود.می

  =sمیزان كسري سطح                                       p * S*85/0   نحوه محاسبه:         

 

 صدور پروانه المثنی  مصوب عوارض -25ماده 

                    بابت صدور هر دفترچه پروانه ساختمانی و خدمات جانبی ،درهنگام صدور پروانه المثنی با رعايت کلیه ضوابط مربوطه

 دريافت گردد. ريال 000/950/5مبلغ 

 

 فک پلمپ  مصوبعوارض  -26ماده 

اماکنی که در اجرای تصمیمات کمیسیونهای مربوطه پلمپ می گردند، عوارض فك پلمپ )به صورت قانونی( برای بار اول 

دريافت و  ريال 000/760/6و برای بار سوم  ريال 000/380/3ريال اخذ گردد و در صورت تكرار برای بار دوم  ٢/000/550

 به حساب شهرداری مربوطه واريز گردد.

 

 بازار هفتگی )فعالیتهاي كسبی سیار( مصوب عوارض -27 ماده

يا هفتگی به میزان  فعالیت صنفی بصورت دستفروشی درمكانهای تعیین شده توسط شهرداری تحت عنوان بازارروزانه

 .تعیین می گردد برای هرروز نفر هر از ريال ٢50/000

 

 كارشناسی  خدمات مصوب نرخ -28ماده 

 P درصد80/4 ×اعیانی  :ب( حريم          P درصد 70/3 ×الف( محدوده: اعیانی  حق کارشناسی صدور پروانه:   -١
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      pدرصد  78 × اعیانیمساحت      pدرصد ١١7 × عرصهمساحت    ها: حق کارشناسی استعالم -٢

 ريال000/500/٢حق بازديد فنی:  -3

 مساحت اعیانی ×ريال  34،000ممیزی و مساحی واقع در حريم  -4

 بر زمین ×ريال  85،000حق فنی خط پروژه به ازای هر پالك زمین  -5

 ريال 000/١00/١هزينه کارشناسی و بررسی دوربین پايش تصويری سطح شهر به ازای هر استعالم -6

 باشد.میماه  3ازتاريخ پرداخت هزينه به مدت های انجام شده کارشناسیکلیه  عتبارتبصره: ا

 ماده 29- عوارض مصوب جرائم تخلفات اجرائیات )سد معبر(

جرائم تخلفات اجرائیات )سدمعبر( که در صورت جمع آوری توسط مامورين شهرداری و ضمن اخذ تعهد پس از سیر مراحل 

 بشرح ذيل پیشنهاد می گردد:قانونی به متقاضیان مسترد می گردد 

 اخطار کتبی بار اول

 ريال  000/700 بار دوم

 ريال  000/850 بار سوم

 سد معبر ناشی از تخلیه و نگهداري مصالح و نخاله ساختمانی در معابرعمومیيمه جر - 30 ماده

تخلیه و نگهداری انواع  در مواردی که به هنگام احداث ساختمان در سطح شهر مالكین اقدام به ايجاد سد معبر ناشی از

مصالح و نخاله ساختمانی مازاد در سطح معابر اصلی و فرعی می نمايند و با اين عمل موجبات مزاحمت تردد شهروندان را 

فراهم می کنند، شهرداری به موجب تبصره يك بند دو ماده 55 قانون شهرداريها ناچار به جمع آوری و انتقال می گردد که 

قطعا مستلزم هزينه ای از سوی شهرداری خواهد بود، لذا پیشنهاد می گردد هزينه انجام شده در اينخصوص برابر گزارش 

مسئول واحد بازرسی ساختمانی شهرداری و بر مبنای ساعت کار انجام شده طبق قرارداد ماشین آالت با پیمانكاران، تشخیص 

گرديده و در هنگام مراجعه شهروند يا در پرونده ساختمانی ضبط و به هنگام ارسال صورتحسابهای سالیانه و يا مراجعه 

 موديان از آنان دريافت گردد.

 ديوار نويسی  مصوب عوارض -31ماده 

 ريال ٢60،000 مربع به ازای هر متر

 تبلیغاتی و تابلوهاي شهري  مصوب عوارض -32ماده 

   ريال به ازای هر ماه 000/000/50بیلبورد : 

 ريال ساالنه 700000هر متر مربع مستقر در اماکن خصوصی تبلیغاتی  سازه هایهزينه بهره برداری از 
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 به ازای هر ماهدر تابلو تبلیغاتی مستقر در سه راه شهداء  ريال 000/000/٢ به ازای هر مترمربع بنر

 به ازای هر ماهکلیه سطح شهر ريال در تابلو تبلیغاتی مستقر در 000/000/١به ازای هر مترمربع بنر 

  ريال به ازای هر ماه 000/800/١ريال و يك طرف  000/500/3طرف  استند داخل بلوار دو
 

 كاركرد ماشین آالت  مصوبنرخ  -33ماده 

 ريال 000/000/5ساعتی  ريال 000/000/30روزانه  کمپرسی 

 ريال 000/500/3ساعتی  ريال 000/000/٢5روزانه  بیل مكانیكی 

 لیتر هرسرويس 6000تانكر آب 

 )بدون هزينه آب(

 سرويسهر 

 ريال 000/4 /000

 

هر شهر و اراضی خارج از محدوده 

 ريال 000/000/5سرويس 

 8،000،000ساعتی  50،000،000روزانه  لودر

 در معابر و فضاي سبز عمومیقطع اشجار  مصوبعوارض  -34ماده 

 ريال 000/380/3ساله به ازای قطع هر اصله ٢الف( درختان تا 

 ريال  000/٢50/4قطع هر اصله ساله به ازای 5ب( درختان تا 

 ريال 000/950/5ساله به ازای قطع هر اصله ١0ج( درختان تا 

 ريال 000/6١0/7ساله به ازای قطع هر اصله ١5د( درختان تا 

 ريال  000/400/٢5ای قطع هر اصله ساله به از ١5ه( درختان بیش از 

نسبت به کاشت درختان به تعداد : در صورت عدم توانايی در پرداخت جريمه قطع اشجار، با موافقت شهرداری ١تبصره

 برابر درختان قطع شده اقدام نمايد. ١0

 باشد.مبالغ تعیین شده فوق می ١.3/0: قطع اشجار در منازل و اراضی باغی ١تبصره

 : عالوه بر دريافت مبالغ فوق، اقدامات الزم از طريق مراجع قضائی نیز صورت پذيرد. ٢تبصره
 

 ماده صد قانون شهرداريها (  11ارزش معامالتی ساختمان )تبصره  – 35ماده 

 حريم مبنای محاسبه )به ريال( محدوده مبنای محاسبه )به ريال( نوع اسكلت رديف

 000/800/١ 000/040/١ اسكلت بتنی ١

 000/500/١ 000/9١0 اسكلت فلزی ٢

 000/500/١ 000/9١0 اسكلت مختلط )بتنی و فلزی( 3

 000/١00/١  000/7٢0 اسكلت بلوکی و آجری و ...  4

ريال  000/000/5ساحلی )حريم(  مجموعه هایدر  ( ١00ماده  5)تبصره تبصره: ارزش معامالتی برای تامین پارکینگ

 می باشد.
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 خدمات آرامستان  مصوبنرخ  -36ماده 

 )ريال( مصوبقیمت  عنوان هزينه اي رديف

 000/500/١٢ هزينه قبر متمرکز ١

٢ 

 
 000/500/١١ هزينه قبر غیر متمرکز 

 000/5000/3 وسائل دفن شامل کفن، سدر، کافور و ...  3

 000/500/٢ دستمزد مرده شور 4

 هزينه استفاده از سالن غسال خانه 5
 000/000/١ بومی

 000/500/٢ غیر بومی

 

6 
 هزينه استفاده از سالن اجتماعات

 000/500/٢ مراسم اموات

 000/000/6 ساير مراسم

 هزينه ماشین حمل اموات )آمبوالنس( 7

محدوده شهری و قیمت پايه برای 

 ساير مناطق

 000/800 بومی

 000/000/١ غیر بومی

قیمت برای ساير مناطق عالوه بر 

 پايه به ازای هر کیلومتر طی شده
000/40 

 

درصد تحت عنوان هزينه های آماده سازی محوطه، مديريت، ساماندهی  30به کلیه اقالم و خدمات فوق به میزان  : ١تبصره 

 افزوده گردد. آرامستان، اقالم مصرفی سالن ها و هزينه های انشعابات

 كسبی  مصوبعوارض  - 37 ماده

                           ١399مطابق با ضوابط و آئین نامه های مربوط بشرح ذيل از اول سال  ١399 حق افتتاح در سال عوارض کسبی و

 :قابلیت اجرا دارد

 جابجائی واحد کسبی باشد عوارض چنانچه درخواست پروانه کسب جديد بدون تغییر شغل و تغییر نام فقط بابت (١

 حق افتتاحبه نسبت 40% تعرفه قابل وصول میباشد.

عالوه بر اصل عوارض، مبلغی نیز به  کسانیكه در سال مقرر نسبت به پرداخت عوارض کسبی سالیانه اقدام ننمايند  (٢

شورای پول و اعتبار و شاخص تورم اعالمی از سوی بانك مرکزی( اخذ می پیشنهاد عنوان تاخیر و تاديه) بر حسب 

 گردد.

 بشرح ذيل مصوب میگردد. عوارض سالیانه شغلی برخی از مشاغل خاص که تحت اتحاديه صنفی نبوده(3
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 مبلغ عوارض مشاغل رديف

١ 
زيارتی و -دفاتر-گمرکی-حقوقی-عوارض مشاوره کاران

 سیاحتی و کلیه مشاغل مشابه
 ريال 3،900،000

 ريال 3،900،000 عوارض دفاتر فنی مهندسی ٢

 ريال 4.900.000 عوارض دفتر اسناد رسمی 3

 ريال 4،١45،000 عوارض پمپ بنزين و جايگاه های فروش گاز 4

 ريال 6،600،000 عوارض بیمارستان ها دولتی و خصوصی 5

 ريال 6.500.000 عوارض پزشكان عمومی و مامائی 6

 ريال 4،850،000 عوارض فیزيوتراپی و راديولوژی 7

 ريال 8،٢30،000 عوارض پزشكان متخصص و جراح 8

 ريال 4،650،000 عوارض آزمايشگاه 9

 ريال 8،١00،000 سازیعوارض دندان پزشكی و دندان  ١0

 ريال 6.500.000 عوارض کلینیك و درمانگاه تخصصی ١١

 ريال 4.500.000 عوارض باربری شهری ١٢

 ريال 4.900.000 عوارض داروخانه ١3

 ريال 5.800.000 سالن های ورزشیعوارض  ١4

 ريال 8.800.000 سالن استخر ١5

 ريال 7.600.000 عوارض تاالرهای داخل حريم و خارج محدوده ١6

 ريال ٢.٢00.000 آموزشگاههای خصوصی و فنی حرفه ای و غیرانتفاعی ١7

 ريال ٢.٢00.000 دفتر پیشخوان دولت ١8

 ريال 4.500.000 بانك و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ١9

 ريال 3.500.000 گلخانه ها ٢0
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سالیانه صنوف شهر كوهی خیل مصوبعوارض   

 به ريال 1401 مصوب نوع شغل رديف

 000/٢00/١ آرايشگاه زنانه  ١

 000/٢00/١ پیرايش مردانه  ٢

 ٢،500،000 آهن فروشی  3

 ٢،٢00،000 ايرانیت و حلب فروشی  4

 000/١00/١ آلومینیوم کاری  5

 ٢،875،000 آهنگری و جوشكاری  6

 000/900/٢ آپاراتی و تعويض روغن  7

 ١،600،000 اغذيه فروشی  8

 000/800/4 معامالت ملكیبنگاه   9

 000/١00/٢ بنكداری مواد غذايی  ١0

 ٢،880،000 باسكول  ١١

 000/١00/١ باطری سازی  ١٢

 3،380،000 بلوك زنی  ١3

 000/١00/١ پرده دوزی  ١4

 765،000 ظروف کرايه  ١5

 ٢،٢00،000 پوشاك  ١6

 ١،900،000 چلو کبابی و رستوران  ١7

 000/١00/١ چادر دوزی  ١8

 000/١00/١ پیراهن دوزی  ١9

 000/١00/١ تولیدی پوشاك  ٢0
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 به ريال 1401 مصوب نوع شغل رديف

 765،000 تعمیرات کفش و کفاشی  ٢١

 ١،900،000 تعمیرات دوچرخه و موتور  ٢٢

 5٢5،000/١ تعمیرات لوازم صوتی و تصويری  ٢3

 5٢5،000/١ تعمیرات خانگی  ٢4

 765،000 تعمیرات لوازم گاز سوز و نفت سوز  ٢5

 000/١00/١ تعمیرات سیم پیچی و موتور پمپ  ٢6

 ١،900،000 اقالم مشابهتعمیرات تلفن و   ٢7

 000/١00/١ تعمیرات ساعت  ٢8

 ٢،900،000 تراشكاری  ٢9

 000/١00/١ تشك دوزی اتومبیل  30

 ٢،900،000 تابلو سازی صنعتی  3١

 765،000 تابلو نويسی و خطاطی  3٢

 ٢،٢00،000 تولید مصالح ساختمانی  33

 ٢،900،000 جواهر و طال فروشی  34

 000/١00/١ جگرکی  35

 ٢،900،000 خوار و بار فروشی  36

 000/١00/١ خیاطی مردانه  37

 000/١00/١ خیاطی زنانه  38

 000/١00/١ خرازی  39

 000/١00/١ و کارواش خشك شويی  40

 ١،900،000 خدمات کامپیوتری و فیلمبرداری  4١

 ٢،900،000 دفتر تاسیساتی و گاز رسانی  4٢
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 به ريال 1401 مصوب نوع شغل رديف

 000/900/٢ دفتر مهندسی و ساختمانی  43

 000/١00/١ دفتر شن وماسه  44

 000/١00/١ دفترفروش مصالح ساختمانی  45

 000/١00/١/ داربست فلزی  46

 000/١00/١ رنگ فروشی  47

 000/١00/١ رادياتور سازی  48

 000/١00/١ سردخانه  49

 000/١00/١ سیسمونی کودك  50

 000/000/5 سنگ فروشی  5١

 000/000/١0 شالیكوبی  5٢

 000/٢00/٢ شیشه بری  53

 000/٢00/٢ صافكاری و گلگیرسازی  54

 000/١00/١ فروشیعینك   55

 000/١00/١ عكاسی و فیلمبرداری  56

 000/١00/١ عطاری و گیاهان دارويی  57

 000/900/١ عالفان  58

 000/١00/١ فروش لباس زيرزنانه  59

 000/900/١ فروش لوازم بهداشتی و آرايشی  60

 000/١00/١ دفتر اجاره جرثقیل  6١

 000/530/١ فروش لوازم ورزشی  6٢

 000/900/١ فروش چرخ خیاطی  63

 000/٢00/٢ تعمیر ماشین آالت کشاورزی  64
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 به ريال 1401 مصوب نوع شغل رديف

 000/٢00/٢ فروش لوازم ساختمانی و بهداشتی  65

 000/900/١ فروش کیف وکفش  66

 000/600/١ فروش دوچرخه و موتورسیكلت  67

 000/900/١ فروش چوب صنعتی  68

 000/900/١ فروش الوار   69

 000/900/١ فروش لوازم يدکی دوچرخه و موتورسیكلت  70

 000/900/١ فروش قاب عكس و تابلو   7١

 000/900/١ فروش چینی و بلور  7٢

 000/١00/١ فروش صنايع دستی  73

 000/١00/١ فروش اسلحه و مهمات  74

 000/٢00/٢ فروش لوازم کشاورزی   75

 000/900/١ فروشگاه لوله و اتصاالت  76

 000/900/١ فروش لوازم يدکی اتومبیل  77

 000/٢00/٢ ...فروش لوازم خانگی و   78

 000/900/١ فروش لوازم صوتی و تصويری  79

 000/600/١ فروش فرش ماشینی  80

 000/750/3 فروشگاه بزرگ مواد غذايی )عمده فروشی(  8١

 000/٢00/٢ فروش فرش و موکت  8٢

 000/600/١ فروش مرغ  83

 000/١00/١ فروش ماهی  84

 000/500/٢ قنادی  85

 000/600/١ قماش فروشی  86
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 به ريال 1401 مصوب نوع شغل رديف

 000/900/١ قاب سازی  87

 000/600/١ قهوه خانه  88

 000/6٢5/١ قصابی گاوی  89

 000/٢00/٢ قصابی گوسفندی  90

 000/٢00/٢ قصابی گاوی و گوسفندی  9١

 000/900/١ کاموا و دکمه فروشی  9٢

 000/900/١ کتاب فروشی و لوازم التحرير  93

 000/500/٢ کاشی فروشی و لوازم بهداشتی  94

 000/900/١ کله پزی  95

 ١،900،000 کبابی  96

 000/٢00/٢ کابینت سازی  97

 000/600/١ کلید سازی  98

 000/600/١ گلفروشی  99

 000/٢00/٢ البراتور چاپ عكس  ١00

 000/٢00/٢ الستیك فروشی  ١0١

 000/١00/١ لنت کوبی  ١0٢

 000/١00/١ لحاف و تشك دوزی  ١03

 000/١00/١ لبنیات فروشی  ١04

 000/٢00/٢ مصالح ساختمانی )گچ و سیمان(  ١05

 000/١00/١ مجسمه سازی  ١06

 000/900/١ مبل فروشی  ١07

 000/٢00/٢ مكانیكی  ١08
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 به ريال 1401 مصوب نوع شغل رديف

 000/١00/١ میوه و تره بارفروشی  ١09

 000/٢00/٢ نقاشی اتومبیل  ١١0

 000/500/٢ مترمربع50نمايشگاه اتومبیل تا   ١١١

 000/500/3 مترمربع١00نمايشگاه اتومبیل تا   ١١٢

 000/٢00/٢ نجاری  ١١3

 000/٢00/٢ يراق و ابزارآالت  ١١4

 000/١00/١ فروش لوازم الكتريكی  ١١5

 000/١00/١ ويدئو کلوپ  ١١6

 000/900/١ تاکسی سرويس و دفترخدماتی  ١١7

 000/٢00/٢ مطب  ١١8

 000/900/١ تزريقات و پانسمان  ١١9

 000/900/١ نانوايی  ١٢0

 

 و شرايط خاص مساعدت ها -  38ماده 

ساختمان هايی که بر اثر حوادث غیرمترقبه ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و غیره تخريب گرديده در زمان صدور  -١

عوارض پذيره ساختمانی به اندازه مساحت تخريب شده دارای پروانه يا پروانه ساختمان به منظور تجديد بنا از پرداخت 

دچار خسارت حوادث مذبور چنانچه ساختمان های فاقد پروانه در  د.جريمه ماده صد يا مفاصا حساب درآمد معاف می گردن

  .می يابد تقلیلدرصد کلیه عوارض ساختمانی  ٢0،گردند

به میزان سطح  ، تجاری، خدماتی، صنعتی، آموزشی و ...(مسكونیموجود قبل از تاسیس شهرداری )ساختمانهای کلیه  -٢

نداشته تفاوت  مصوباده آن با کاربری در طرح فبه اندازه مساحت اعیانی آنها به شرطی که نوع است اشغال و تراکم مجاز و

خوردار رب تقلیل در ضرائب تصويبی جداول عوارضی مرتبطدرصد  50در زمان تجديد بنا و دريافت پروانه ساختمانی از  باشد،

 تقلیل نمی گردد. مشمولینزير بنای مازاد  می گردند.

فرزند( و خانواده های تحت پوشش بهزيستی افرادتحت  -همسر -مادر -وخانواده درجه يك شهید )پدر -آزادگان -جانبازان -3

قباله  ،و يا در صورت نداشتن سند سند داشتن پوشش کمیته امداد وافراد دارای بیماری های خاص با معرفی مراجع ذيربط و

 بنام از تخفیف به شرح زير برخوردار می گردند:  نامه معتبر

 مترمربع ١٢0مسكونی به ازای يك واحد مسكونی حداکثر کلیه عوارض  الف(
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 مترمربع٢4تجاری به ازای يك واحد حداکثر عوارض کلیه ب( 

 درصد به نسبت درصد جانبازی از تخفیفات فوق برخوردار خواهند شد. ٢5: جانبازان زيرتبصره

 30تا سقف  شهردار اختیار دارد  بصورت يكجا و نقدی مرتبط مندرج در اين دفترچه صورت پرداخت کلیه عوارضر د -4

  .نمايدتخفیف لحاظ ، درصد

ماه از تاريخ ابالغ پیش آگهی شهردار اختیار  8در صورت پرداخت کلیه عوارض مرتبط مندرج در اين دفترچه تا سقف -5

 درصد ، تخفیف لحاظ نمايد. ١0دارد تا سقف 

ماه از تاريخ پیش آگهی شهرداراختیار  8در صورت پرداخت کلیه عوارض مرتبط مندرج در اين دفترچه و جريمه بیش از -6

 مبلغ تقسیط شده اقدام نمايد.درصد  ٢ن ماه ، به میزا 8دارد نسبت به افزايش کل مبلغ به ازای هر ماه اضافه بر 

شورای پول و اعتبار به همراه  پیشنهادمبلغی به عنوان تاخیر و تاديه بر حسب در صورت عدم وصول چك در وقت مقرر -7

 می گردد.  اخذ قانون رفع موانع تولید( 59بدهی ) بر اساس ماده  اصل

که از  به شرط بومی بودن يكی از زوجین به جوانان متاهل ،مسكنبمنظور حمايت از قشر جوان و تسهیل در امر تامین  -8

درصد  60مترمربع بنای مسكونی،  ١30تا سقف سال نگذشته باشد  7زمان تاهل تا درخواست پروانه مسكونی در شهرداری 

 اعمال خواهد شد.  در ضرائب تصويبی جداول عوارضیتقلیل 

 های مندرج در اين ماده استفاده کنند.ساير تخفیف توانند ازتبصره: مشمولین تخفیف اين بند نمی

باشد و در ها تقسیط عوارض و بهای خدمات به عهده شخص شهردار میآيین نامه مالی شهرداری 3٢به استناد ماده  -9

شهرداری  77تواند موضوع تقسیط عوارض و بهای خدمات را به کمیسیون ماده صورت تشخیص موارد خاص شهردار می

 نمايد. ارجاع 

 خیل کوهی شهر محدوده در استان بازآفرينی ستاد در طرح مقدماتی پیشنهاد و شهری بازآفرينی طرح تهیه به توجه با -١0

 50یزانم به مصوب بازآفرينی محدوده در واقع مالكین کلیه به تواند می شهرداری ،استان آفرينی باز ستاد پیشنهاد استناد به

 نمايد. اعطاء مساعدت پارکینگ( کسری عوارض استثنا )به ساختمانی پروانه صدور عوارض کلیه درصد

ماده در  38با  «1401شهرداری کوهی خیل جهت اجراء در سال  مصوبعوارض محلی »تحت عنوان  سنداین 

 گردید. مصوبخیل شورای اسالمی شهر کوهی 25جلسه در  12/11/1400صفحه در تاریخ  26

 


