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 کلیات و تعاریف
 مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض

  1346ها مصوب آیین نامه مالی شهرداری

ل یا به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصوهایی که ر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمده -30ماده 
گیرد در تعرفه مذکور ها صورت میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنشود، درج و هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب میتحصیل می
 شود. منعکس می

  1375های بعدی مصوب هرداران با اصالحیهشهای اسالمی کشور و انتخاب شورا ، وظایف و انتخاباتقانون تشکیالت

 :در وظایف شورای اسالمی شهر -71ماده 

 شود.م میتصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعال – 16بند 
های خدماتی و عمرانی هالی به منظور تأمین بخشی از هزینههای اتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمد( شورای اسالمی شهر می27/8/1386اصالحی ) - 77ه ماد

  مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

تواند در هر مقطعی که وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب ه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور می، یک ماه پس از ارسال هر مصوبعوارض –بند 
 نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید. 

  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم ز عوارض محلی جدید، که تکلیف آنبرای وضع هر یک اهای اسالمی شهر و بخش شورا - 1بند -50ماده 
 هر سال برای اجراءدر سال بعـد، تصویب و اعالم عمومی نمایند. سال

 :قانون برنامه پنجم توسعه کشور
های ملی و استانی، های توسعه ای و سرمایه گذاریصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو ابه منظور ارتق -181ماده 

ها و انتقال اختیارات های مدیریتی استانها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتمنطقه –ای و بخشیایجاد هماهنگی بخشی، منطقه
 رسد.های الزم به تصویب هیأت وزیران میها و شاخصها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز وکاراجرایی به استان
 ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور است. در غیر اینهر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری –181تبصره ذیل ماده 

 صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
 1391قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 

 یهاهزینه پرداخت از خود سکونت شهر محل در تجاری مربعمتر بیست و مترمربع بیست و یکصد تا مفید زیربنای با مسکونی واحد یک احداث برای قانون این مشموالن -6ماده 
 بر مازاد و الاعم نیز مسکونی یهامجتمع احداث در ماده این مفاد .باشندمعاف می بنیاد معرفی با بار یک برای نوسازی و شهرداری عوارض ساختمانی، یهاپروانه صدور عوارض

 بود. نخواهد ایثارگران شامل تراکم
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 تعاريف و اصطالحات:
ف شده ضمناً مالک ق . م . توسط اداره دارائی شهرستان تعیین و ابالغ می گردد که حداقل ضریب تعری 64رض محلی ، فقط آخرین ارزش معامالتی زمین بوده که در اجرای ماده یا قیمت منطقه بندی در کدهای عوا Aور از ظمن-

 محاسبه قیمت منطقه بندی در تعرفه ها بر اساس کاربری درخواستی و یا ایجاد شده خواهد بود.

 سب تعرفه های این دفترچه خواهند بود.یقی و حقوقی که متقاضی دریافت انواع مجوز اعم از ساختمانی ، کسر پارکینگ ، تفکیک و ... می باشند موظف به پرداخت عوارض متعلقه بر ح( کلیه اشخاص حق2

 ملک مورد نظر در آن معبر      قرار گرفته باشد . %50ود که بیشتر از ( در خصوص محاسبه انواع عوارض امالک متصل مسکونی ، تجاری و ... چند بر ، مالک منطقه بندی خواهد ب3 

 د.( واحد مسکونی عبارتست از ساختمانهائی که برای سکونت افراد و یا خانوارهای ساخته شده و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویس های الزم باش4
ز نظر پرداخت عوارض سالمی ، بدیهی است سایر ساختمانهای موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی که با اوصل بازرگانی اداره می شوند ا( واحدهای اداری عبارتست از کلیه ساختمانهای دولتی و نهادهای ا5

 تجاری محسوب می شوند.
 ی نمی باشند.زشکی و آزمایشگاه ، دفترهای اسناد رسمی و ... تأسیس و زیر نظر اتحادیه صنف÷ین ، وکال ، مطبهای ( واحد های خدماتی عبارتست از کلیه ساختمانهائی که به منظور ارائه خدمات خاص بمانند دفاتر مهندس6
 قانون شهرداریها بمنظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده است . 55( واحدهای تجاری عبارتست از ساختمانهائی که برابر تبصره ذیل ماده 7
 ی عبارتست از ساختمانهائی که بمنظور استفاده تولیدی یا کارگاهی می باشند.( واحدهای صنعت8 

 مستندات قانونی وضع عوارض :
  1375قانون شوراها و اصالحیه های بعدی آن مصوب  71ماده  16بند -
  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50ماده  1تبصره  -

 1375ظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیه های بعدی مصوب قانون تشکیالت ، وظایف قانون و تشکیالت و
 در وظایف شورای اسالمی شهر :  – 71ماده 
 دد.میگرم تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر میزان و نوع آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعال – 16بند 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده : 50ماده 
 عالم نمایند.هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و ا سالحداکثر تا پانزدهم تبصره یک : شورای اسالمی شهر و بخش جهت وصع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را 

  1346هرداریها مصوب آئین نامه ش
ه ان وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهای ارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته بدهر شهرداری  -30ماده 

 هر نوع تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود. خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا
 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض قانون شهرداری 

 شهر ارجاع رفع هر گونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن  – 77ماده 
سیون مزبور ه ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیمی شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است . بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا بوسیله ادار

خاب نماینده ن شهر انتبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمبه صدور اجرائیه و وصول اجرائیه و وصل طلب شهرداری م
 انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.

 د و به فعالیتهایی مانند دفاتر مهندسی و ... می پردازد.دفتر کار : محیطی است که در آن صرفاً خدمات اداری و دفتری ارائه می شو
 ریحی می باشد.واحد خدماتی : کلیه ساختمانهائی که بمنظور خدمات رسانی عمومی از قبیل بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشگاه ، ورزشی ، ارتباطی ، رفاهی و تف

 متر فاصله داشته باشد. 20/1کثر قسمتی از ساختمان می باشد که ارتفاع روی سقف آن از سطح معبر حدا  
 متر باشد. 60/2الی 20/2ین آن قسمت از ساختمان که هم سطح گذر بوده و دارای فضایی است با ستون و بدون ستون و بدون دیوار جدا کننده و فاصله کف آن تا زیر سقف ب

 کلیه طبقات ساختمان که روی طبقه ، همکف و یا پیلوت احداث می گردد.
 اشد.(تهایی که متصل به قطعه مالکیت مورد نظر باشد ) ضمناً معابر عمومی جزء مالکیتهای مجاز نبوده و در اینگونه موارد همجواری مطرح نمی بکلیه مالکی

 محلی که برای توقف موقف یا دائم وسیله نقلیه که داری بیش از دوچرخ باشد اختصاص داده شده است.
 ضالع مالکیت که مجاز به معبر عمومی باشد.تمام یا قسمتی از یک یا چند ضلع از ا

 سطوحی از ساختمان جنوبی که واقع در حریم اشراف ساختمان شمالی قرار بگیرد.
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 به پیش آمدگی هایی که به طرف گذر احداث می گردد اطالق می گردد.
 حیات خلوت : فضای بازی که جهت تامین نور اتاق های اصلی یا آشپزخانه پیش بینی می گردد.

 وانین ، مقررات و مصوباتق
 مساحت محاسبه شده با توجه به ابعاد درج شده در سند مالکیت و یا کل مساحت زمین و یا کل مساحت زمین به متر مربع می باشد.

 آخرین حد ساخته شده دست انداز پشت بام یا خط الرأس سقف شیبدار از سطح معبر مجاور می باشد.
 رقوم معبر مشرف به مالکیت مورد نظر می باشد.متوسط مرتفع ترین و پائین ترین 

 در مواقعی که شیب حداکثر زمین عمود بر جهت معبر می باشد ارتفاع مجاور می تواند از میانگین ارتفاع مالکیت گرفته شود.
 نوع فعالیت و یا استفاده از زمین و یا ساختمان می باشد.

 هعبارتست از سطح اشغال شده توسط ساختمان در هر طبق
 .سطح ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان به استثناء زیر زمین و آن قسمت از پیلوت که جهت پارکینگ و انباری و تأسیسات استفاده می گردد

 سطح ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان اعم از زیر زمین ، همکف و طبقات
 عبارتست از مجموع کلیه بناهای موجود در ساختمان 

 د وزارت کشاورزی ، صنایع و معادن می باشد.کلیه ساختمانهائی که به منظور استفاده صنعتی و ایجاد کارگاههای صنعتی احداث  شده و یا می شود و دارای موافقت اصولی از مراجعی ماننواحد صنعتی :
 ائیک ، تیرچه و بلوک و ....واحد کارگاهی : کلیه واحد هائی که بمنظور ساخت و عرضه محصوالت می باشد مانند کارگاه تولید موز

 می شود.واحد اداری : کلیه ساختمانهای ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و مراکز نظامی و انتظامی مشمول تعریف واحد اداری 
ت در صورت داره شده و مشول پرداخت مالیات می باشند از نظر پرداخت عوارض تجاری محسوب می گردند بدیهی استبصره : موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی مشروط به این که با اصول بازرگانی ا

 داشتن یکی از شروط فوق عوارض به صورت ادرای محسوب خواهد شد.
مالک  99مت منطقه بندی آخرین قی 95که سال  قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابالغ می گردد 64که در اجرای ماده  قیمت منطقه بندی :عبارتست از آخرین ارزش معامالتی زمین که مالک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی می باشد

 عمل میباشد.
 متر نباشد.12کوچه بن باز : معبری که  از هیچ طرف مسدود نباشد و عرض آن کمتر از 

 کوچه بن بست : معبری که از یک طرف مسدود باشد.
 متر و بیشتر باشد. 12ه از هیچ طرف مسدود نباشد و عرض آن خیابان : معبری ک

 یس بهداشتی می باشد.واحد مسکونی : عبارتست از کلیه ساختمانهائی که برای سکونت افراد یا خانوارها ساخته شده و این واحد ها دارای اتاق ، آشپزخانه و سرو
 حد بوده و دارای ورودی و فضای عمومی مشترک بین ساکنین می باشد.مجتمع مسکونی : به ساختمانی اطالق می گردد که بیش از دو وا

ابع ا واحدهای تقانون شهرداری به منظور کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و ی 55ماده  24واحد تجاری : عبارتست از کلیه ساختمانهائی که برابر تبصره ذیل بند 
 قانون تجارت و یا قوانین خاص فعالیت داشته باشند.

 تبصره : ساختمان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بصورت تجاری می باشد.
 گر می باشد.و دفتر کار در یک مالکیت که دارای ورودی یا ورودی ها و فضای عمومی مشترک و در ارتباط با یکدی مجتمع تجاری : عبارتست از مجموعه واحدهای تجاری

 ا و سایر استفاده های محوطه سازی مورد استفاده قرار گیرد.فضای آزاد : سطحی می باشد که در زیر و روی آن هیچگونه ساختمان نگردیده و فقط برای استفاده فضای سبز ، استخر ، حوض ، آالچیق ، آبنم
 متر باشد 20/1طبقه همکف : قسمتی از ساختمان که ارتفاع سقف آن از معبر بیش از 

 )روی پیلوت طبقه اول محسوب می گردد(
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 فصل دوم :

 ساخت و ساز
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 صورت تك واحديبنا )احداث اعيانی( از نوع مسكونی بهعوارض زير -( 2-1تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
نحوه محاسبه مصوب 

 99 سال
 توضیحات 

 A2/68% مربعمتر 60بناي تا زیر  1

و  71ماده  16بند 

قانون  77ماده 

شوراهاي اسالمی 

کشور و تبصره یك 

قانون  50ماده 

مالیات بر ارزش 

 هافزود
 
 
 
 

، بیش از یك ، اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه: منظور از واحد مسكونی تك واحدي(1بند )

 واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب

بنا )احداث اعیانی مسكونی( از نوع گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیرگردد و در ایننمی

 هاي مسكونی مالك عمل خواهد بود.مجتمع

( : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، سونا ، جكوزي با رعایت ضوابط و 2بند )

 قابل محاسبه و وصول میباشد. A×S×5 مقررات شهرسازي بال مانع میباشد و به ازاي هر متر مربع

 ،مسكونی و تجاري و ... که قبل از تصویب طر حهاي هادي در شهر احداث شده  ي( : واحد ها3بند )

 بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد صرفاً کلیه عوارضات متعلقه قابل وصول میباشد.

د با صبنا از طریق کمیسیون ماده  ( : ساختمانهائیكه بدون پروانه احداث گردد در صورت ابقاء4بند )

هیات  3/2/85مورخ  48و همچنین دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587توجه به دادنامه شماره 

عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض عالوه بر جرائم کمیسیون ماده صد 

 عوارض قابل محاسبه و وصول میباشد.

ن ماده صد با سال احداث تعیین می گردد لیكن عوارض مربوطه در سال م کمیسیوئ( : جرا5بند )

 به نرخ روز قابل محاسبه و وصول خواهد بود. مؤديمراجعه  

( : مساحت پارکینگ و خرپشته مشمول محاسبه عوارض نمی گردد و سقف متراژ خرپشته برابر 6بند )

وب و عالوه بر جریمه مشمول عوارض ضوابط طرح تفضیلی بوده و بیش از آن در حكم اضافه بنا محس

 نیز می گردد.
 

 A1/1 مربعمتر 100بناي تا زیر  2

 A2/1 مربعمتر 150بناي تا زیر  3

 A31/1 مربعمتر 200بناي تا زیر  4

 A87/1 مربعمتر 300بناي تا زیر  5

 A98/1 مربعمتر 400بناي تا زیر  6

 A5/2 مربعمتر 500بناي تا زیر  7

 A75/2 مربعمتر 600بناي تا زیر  8

 A6/5 مربع به باالمتر 600بناي از زیر  9
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 به ازاي هر متر مربع  هاي مسكونیها و آپارتمانبنا )احداث اعيانی( صدور پروانه ساختمانی مجتمععوارض زير -( 2-2تعرفه شماره )

 توضیحات  1400 سالنحوه محاسبه مصوب  عنوان تعرفه عوارض ردیف

 16بند  دمیانگین سطح واح ×S×100/A 8/19 مربعمتر 200بناي تا زیر 1

 71ماده 

و ماده 

قانون  77

شوراهاي 

اسالمی 

کشور و 

تبصره 

یك ماده 

قانون  50

مالیات بر 

ارزش 

 هافزود

هاي مسكونی اعیانی است که در ها و آپارتمان: منظور از مجتمع(1بند )

د مسكونی احداث گردد و میانگین سطح هر طبقه بیش از یك واح

واحد  2مساحت کل زیر بنا تقسیم بر تعداد واحدهایی که حداقل آن 

 میباشد.

(: با توجه به امكان دسترسی آسان به طبقات و نظر به اینكه 2بند )

طبقات باالتر داراي ارزش بیشتري می باشند لذا در مجتمع هاي داراي 

 گردد. یم اضافهA ضریب  به %10انسورسآ

(: مساحت پارکینگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمی باشد 3بند )

و در صورتیكه اضافه بنا در کنار خرپشته اضافه گردد مشمول این 

 تعرفه خواهد بود.

(: در صورت درخواست متقاضیان جهت استخر، جكوزي ) خارج 4بند )

تر مربع از اعیانی ( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر م

A ×5  قابل وصول می باشد و چنانچه قسمتی از اعیانی براي این منظور

 .استفاده شود از عوارض زیر بنا محاسبه می گردد

( : در صورت تخلف پس از قطعی شدن راي کمیسیون ماده صد 5بند)

مبنی بر ابقاء با توجه به آراء دیوان عدالت اداري عوارض این تعرفه 

 قابل وصول می باشد.

 .به تراکم عوارض زیر بنا تعلق نمیگیردتبصره : 

 میانگین سطح واحد ×S×100/ A6/20 مربعمتر 400بناي تا زیر 2

 میانگین سطح واحد ×S×100/A 28 مربعمتر 600بناي تا زیر 3

 میانگین سطح واحد ×S×100/ A5/26 به باالمربع متر 600از  4

 میانگین سطح واحد  ×S×100/A 5/27 مربعمتر 3000تا  1500از  5

 میانگین سطح واحد  ×S×100/A 5/28 مربعمتر 3000بیش از  6
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 مربع از يك واحد تجاريمترعوارض پذيره يك  -( 2-3تعرفه شماره )

 توضیحات 1400 سالنحوه محاسبه مصوب   عنوان تعرفه عوارض ردیف

  KA )1 + N+L –Lo+ h-ho 
                                  10      

ماده  16بند 

و ماده  71

قانون  77

شوراهاي 

اسالمی 

کشور و 

تبصره یك 

 50ماده 

قانون 

مالیات بر 

ارزش 

 افزوده

کمتر  %20، به ازاي هر طبقه پایین تر از زیرزمین : عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین(1بند )
مربع محاسبه خواهد شد و در صورتیكه  قابلیت تجاري متراز عوارض پذیره زیرزمین اول براي هر 

 کمتر از طبقه اول تجاري قابل محاسبه و وصول خواهد بود. %10شدن را داشته باشد 
مربع متر، عوارض متعلقه به ازاي هر : در خصوص انباري متصل و یا مجزا یك واحد تجاري(2بند )

مربع پذیره محاسبه و عوارض مترعوارض یك  %40براي انباري متصل به واحد تجاري معادل 
مربع پذیره تجاري مترعوارض یك  %30مربع معادل مترانباري مجزا از واحد تجاري به ازاي هر 

 – CNGپمپ –و مرغداریها همانند صنعتی  باشد.دامداریهاهمان طبقه قابل احتساب و وصول می
نمایندگی خودروسازان و گل  –ه واحدهاي پزشكی مراکز پزشكی و بیمارستان مشاب –برابر خدماتی 

فروشی ها تجاري و قسمت پشت مربوط به تولید بر اساس انبار واحدهائیكه داراي مجوز می باشند 
 جدول محاسبه خواهد شد.  %50درخواست بازسازي داشته باشند بر مبناي 

تمانی تجاري از شهرداري یا هاي تجاري موجود که داراي پروانه ساخ: در صورت تجدید بنا(3بند )
باشند تا میزان  100یا ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده  5مجوز کاربري تجاري از کمیسیون ماده 

عوارض پذیره مالك محاسبه و در ساختمانهاي که در بافت تجاري احداث بنا  %50مساحت قبل 
اي جامع و تفضیلی عوارض نیز بعنوان ارزش افزوده ناشی از تهیه و اجراي طرحه %30گردد 

 محاسبه و قابل وصول میباشد.
: پروانه : مدارك اثبات تجاري بودن ملك قبل از تأسیس شهرداري شامل حداقل دو مورد از(4بند )

، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت کسب از اتحادیه صنفی مربوطه و یا سایر مراجع ذیصالح
از مراجع ذیصالح است که در این صورت  ي بودن آنمالیات سالیانه، پروانه تجاري مبنی بر تجار

اي نخواهد شد و بعد از وضعیت موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا جریمه
تأسیس شهرداري وجود هر یك از این مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جریمه و 

 هاي قبل مشخص خواهد نمود.همچنین عوارض سال
 درصد )واحد تجاري ( در انتهاي 50حداث بالكن در واحدهاي تجاري )مغازه( تا حداکثر (: ا6بند)

 واحد تجاري )مغازه ( بال مانع میباشد.
( : مبناي محاسبه و وصول این تعرفه در صورت داشتن تخلفات ساختمانی پس از ابقاء بنا 7بند )

مورخ  48همچنین دادنامه و  25/11/83مورخ  587مستند به راي  100توسط کمیسیون ماده 
 هیات عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض قابل وصول میباشد 3/2/85

( : واحدهاي صنعتی تجاري شامل آهن فروشی ، بلوك زنی ، فروش مصالح ساختمانی و 8بند )
یند ار استفاده می نماضایعات آهن و ... که عالوه بر قسمت سقف و احداثی از فضاي باز بعنوان انب

 عوارض بعنوان استفاده فضاي تجاري مشمول عوارش این تعرفه میباشد. %30فضاي باز معادل 

 این عوارض براي یك مرتبه قابل وصول میبتاشد.( : 9بند )

2/21 زیر زمین 1 A 

 34A عوارض پذیره در همكف 2

 17A عوارض پذیره در طبقه اول 3

8/15 بقه دومعوارض پذیره در ط 4 A 

7/11 عوارض پذیره درطبقه سوم به باال 5 A 

6 
عوارض پذیره در نیم طبقه )بالكن داخل 

 مغازه(
7/3 A 

1/21 عوارض پذیره انباري 7 A 

Lطول دهنه به متر =  
Lo 3=متر= طول دهنه مجاز به 
h طول ارتفاع به متر =  
ho5/3 = = طول ارتفاع مجاز به متر 

A میباشد. 99دارائی سال  64ارزش معامالتی ماده = آخرین 
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 )) مجتمع هاي تجاري((واحد تجاري چند مربع از مترعوارض پذيره يك  -( 2-4تعرفه شماره )

 توضیحات 1400 سالنحوه محاسبه مصوب  عنوان تعرفه عوارض ردیف

  KA )1 + N+L –Lo+ h-ho 
                                  10      

ماده  16د بن

و ماده  71

قانون  77

شوراهاي 

اسالمی 

کشور و 

تبصره یك 

 50ماده 

قانون 

مالیات بر 

ارزش 

 افزوده

، ، سراي و امثالهمهاي تجاري مانند پاساژ، تیمچه: درمحاسبه عوارض پذیره مجمتع(1بند )

ل مالك اي جبهه اوقیمت منطقه %80عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل 

گردد. الزم به توضیح است باشد. عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین میعمل می

شوند عمق جبهه مالك هاي تجاري که در یك طبقه به صورت یكپارچه ایجاد میدر مجتمع

 گردد.عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه می

مانی تجاري یا مجوز بناهاي تجاري موجود که داراي پروانه ساخت: در صورت نوسازي (2بند )

یا ابقاء بناء توسط کمیسیون ماده صد و پرداخت عووارض  5کاربري تجاري از کمیسیون ماده 

ه عوارض پذیره مالك محاسبه قرار می گیرد و در کلی %50متعلقه باشند تا میزان مساحت قبل 

عوارض نیز بعنووان ارزش  %30ی احداث می گردندکاربریهائی که حسب طرح جامع و تفضیل

 افزوده ناشی از اجراي طرحهاي جامع و تفضیلی نیز قابل وصول

به هنگام تفكیك خدمات فضاي سبز عمومی و  101می باشد و کلیه امالکی که بر اساس ماده 

ل اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی را واگذار و یا پرداخت می نمایند مشمو

 پرداخت این ارزش افزوده نخواهند بود.

: درخصوص انباري متصل و یا مجزا یك واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء (3بند )  

عوارض یك مترمربع پذیره  %40 هرمترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل

عوارض یك  %30مربع معادل مترمحاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به ازاء هر 

 باشد.: مترمربع پذیره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول می

درصد )واحد تجاري ( در  50(: احداث بالكن در واحدهاي تجاري )مغازه( تا حداکثر 4بند)

 انتهاي واحد تجاري )مغازه ( بال مانع میباشد.
د فضاي باز مشاعی که (: واحدهاي تجاري که بصورت مجتمع و پاساژ احداث می گردن6بند )

ل در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و در تمام طبقات از هر طبقه قابل رؤیت باشندمشمو
پذیره نخواهند بود و همچنین تأسیسات جانبی اعم از پست برق و سرویس   بهداشتی و 

                                                            .   عوارض مورد محاسبه خواهد بود 1 نمازخانه مشمول 
                          2 

اري ها مالك درخواست احداث دفتر کاري ، اداري ، خدماتی و یا پزشكی داشته در مجموعه تج-7
 .باشد برابر تعرفه مربوط به خود محاسبه وصول می گردد.

 11A زیر زمین 1

 22A عوارض پذیره در همكف 2

8/8 ه در طبقه اولعوارض پذیر 3 A 

8/8 عوارض پذیره در طبقه دوم 4 A 

7/7 عوارض پذیره درطبقه سوم به باال 5 A 

6 
عوارض پذیره در نیم طبقه )بالكن داخل 

 مغازه(
11A 

Lطول دهنه به متر =   

Lo 3=متر= طول دهنه مجاز به 

h طول ارتفاع به متر = 

ho5/3= = طول ارتفاع مجاز به متر 

n = تعداد واحد تجاري 
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 به ازاي هر متر مربع عوارض پذيره اداري -( 2-5تعرفه شماره )

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض
 توضیحات 1400 سالنحوه محاسبه مصوب 

 A24 همكف 1

و  71ماده  16د 

قانون  77ماده 

شوراهاي 

اسالمی کشور و 

تبصره یك ماده 

قانون  50

مالیات بر ارزش 

 افزوده

ول عوارض مزبور در خصوص (: وص1) بند

باشد که رعایت ضوابط و هاي اداري میواحد

هادي، مقررات مربوط از جمله طرح مصوب )

   .گیردحسب مورد، مالك عمل قرار می (تفصیلی

(: مبناي محاسبه و وصول این عوارض در 2بند )

صورت داشتن تخلفات ساختمانی پس از ابقاء بنا 

مورخ  587راي توسط کمیسیون ماد مستند به 

 3/2/85مورخ  48و همچنین دادنامه  25/11/83

هیات عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر قانونی 

 .بودن وصول عوارض قابل وصول میباشد

 

 

 A7/18 زیر زمین 2

 A9/17 اول 3

 A5/11 دوم 4

 A8/8 سوم به باال 5

 A8/8 انباري 6

 A2/6 نیم طبقه 7
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 به ازاي هر متر مربع گلخانه ها وكارگاهی -خدماتی -هاي صنعتیعوارض پذيره واحد -( 2-6)تعرفه شماره 

 توضیحات 1400 سالنحوه محاسبه مصوب  عنوان تعرفه عوارض ردیف

 A 2/19 همكف 1

 71ماده  16د بن

قانون  77و ماده 

شوراهاي 

اسالمی کشور و 

تبصره یك ماده 

قانون  50

مالیات بر ارزش 

 افزوده

هایی که کاربري واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنكه (: وصول عوارض مزبور در خصوص واحد1)بند

حسب مورد تغییر  5کاربري غیر مرتبط بوده که باطرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده 

بلیت هاي صنعتی مطابق با این تعرفه قاهاي متعلقه بابت واحدکاربري یافته باشد عالوه بر عوارض

ایصال دارد  و دکل هاي مخابراتی عالوه بر مساحت سطح اشغال ، ارتفاع نیز در ضریب اضافه می 

 گردد.

، هاي مسكونی، تجاري یا اداري احداث شود، واحد: چنانچه در قسمتی از کاربري مذکور(2بند )

 هاي مربوطه وصول خواهد شد. عوارض آن مطابق تعرفه

 رض برای یکمرتبه قابل وصول میباشد.این عوا -الف : (3بند )

 ماده واحده قانون اصالح راجع به شرکت شهرکهای صنعتی الزامیست . 7ب: رعایت بند 

معاونت  11/7/98 – 64744/3/20ج :گلخانه با سازه لوله و چوب و پالستیک موضوع بخشنامه 

 هماهنگی امور عمرانی معاف از این تعرفه میباشد

 آهن فروشی ، بلوك زنی ، فروش مصالح ساختمانی و ضایعات آهن آالت و ...واحدهاي صنعتی شامل  

 که عالوه بر قسمت هاي مسقف و احداثی از فضاي باز بعنوان انبار استفاده می نمایند فضاي باز

 دعوارض بعنوان استفاده فضاي تجاري محاسبه و قابل وصول می باشد )براي یكمرتبه ( %30معادل 

 محاسبه و وصول این تعرفه در صورت داشتن تخلفات ساختمانی پس از ابقاء بناء( : مبناي 4بند )

مورخ  48و همچنین دادنامه  25/11/83مورخ  587مستند به راي  100توسط کمیسیون ماده 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض قابل وصول میباشد 3/2/85

تصفیه خانه مطابق این تعرفه  –یزات شهر منابع آب و پست برق و گاز ( : تاسیسات و تجه5بند )

 محاسبه و قابل وصول میباشد.

 

 A 11 زیر زمین 2

 A 11 اول 3

 A 9/7 دوم 4

 A 9/7 سوم به باال 5

 A 8/15 انباري 6

 A 11 نیم طبقه 7
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 هاها و اماكن گردشگري و مسافرخانهبراي هتلمجوز عوارض پذيره صدور پروانه و يا صدور   -( 2-7تعرفه شماره )

 توضیحات  1400 سالنحوه محاسبه مصوب  عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 

عوارض پذیره صدور پروانه و یا 

ها و اماکن براي هتلصدور مجوز 

ها به گردشگري و مسافرخانه

 مربعمترازاي هر 

A7/18 

 71ماده  16د بن

قانون  77و ماده 

وراهاي ش

اسالمی کشور و 

تبصره یك ماده 

قانون مالیات  50

 بر ارزش افزوده

قانون توسعه صنعت ایرانگردي و  8: به استناد ماده (1بند )

عوارض پذیره صدور پروانه  7/7/1370جهانگردي مصوب 

ها برابر بخش ها و اماکن گردشگري و مسافرخانهبراي هتل

 صنایع خواهد بود.

به قانون  قانون الحاق موادي 22ماده  4ستناد بند : به ا(2بند )

، 15/8/1384تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

عوارض ناشی از تغییر کاربري و فروش تراکم با اقساط پنج 

گذاران به برداري توسط سرمایهتا ده ساله از شروع بهره

شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد )با تقاضاي سازمان 

 (گردشگري

، : با توجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگري(3بند )

هاي تجاري داخل ساختمان اصلی هتل برابر این عوارض فضا

 تعرفه خواهد بود. 

( :تاالرها و سالن هاي پذیرائی و رستورانها بر اساس 4بند )

 عوارض تجاري محاسبه و وصول می گردد.

 

2 

هاي تجاري خارج از فضا

 ساختمان اصلی هتل

 تجاري همكف

 

A32 
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 هاي آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنري عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد -( 2-8شماره )تعرفه 

 توضیحات  1400 سالنحوه محاسبه مصوب  عنوان تعرفه عوارض ردیف

 A 3/3 در زیرزمین 1

و  71ماده  16د بن

قانون  77ماده 

شوراهاي اسالمی 

کشور و تبصره 

 50یك ماده 

ن مالیات بر قانو

 ارزش افزوده

 
 

قانون پنجم توسعه کشور صدور هر  181: با توجه به تبصره ذیل ماده (1بند )

گونه مجوز احداث بناء در بخش مدارس و ساختمانهاي اداري و واحدهاي 

 آموزشی اداره آموزش و پرورش مشمول پرداخت عوارض مربوطه می باشند.

، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید ها، امامزادهها: مساجد، تكایا، حسینیه(2بند )

رئیس ستاد  25/5/1389 مورخ 234991/89اوقاف )موضوع نامه شماره 

در حد ضوابط طرح تفصیلی )مصوب( پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور( 

 باشند. چنانچه هیأت امناي مراکز فوق بجز تكایااز پرداخت عوارض معاف می

وانه ساختمانی احداث تجاري به منظور تامین بخشی از متقاضی صدور پر

متر مربع معاف و  75هزینه خود باشند از پرداخت عوارض تجاري تا سقف 

 گردد.مازاد آن طبق تعرفه تجاري عمل می

( : کلیه مراکز آموزش عالی و غیر انتفاعی و آزاد مشمول پرداخت این 3بند )

 تعرفه می باشند.

( : در صورت تخلف و احداث ساختمان بدون پروانه پس از ابقاء بناء 4بند )

توسط کمیسیون ماده صد به استناد آراء هیئت عمومی دیوان این عوارض قابل 

 وصول می باشد.

 خیرین سالمت :

ر چنانچه داراي ملك از خود باشند از عوارض مذکور معاف میباشند و د( :5بند )

 عوارض میگردد. %20تی باشد مشمول صورتیكه از امالك دول

 

 A 5/5 در همكف 2
 A 4/4 در طبقه اول 3

 A 4/4 در طبقه دوم 4

 A 5/5 درطبقه سوم به باال 5

 انباري در زیر زمین و یا همكف 6
A4/4 

 A3/3 نیم طبقه 7
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، ها، راديولوژيستسنجی، بينايی، دندانپزشكیپزشكانروان ،هاي مطب پزشكانعوارض صدور پروانه ساختمانی واحد  -( 2-9تعرفه شماره )

 ها و حرف وابسته، داروخانهسونوگرافی

 توضیحات  1400 سالنحوه محاسبه مصوب  عنوان تعرفه عوارض ردیف

 A×N 6/6 در زیرزمین 1
ماده  16د بن

 77و ماده  71

قانون 

شوراهاي 

اسالمی کشور 

و تبصره یك 

قانون  50ماده 

یات بر مال

 ارزش افزوده
 

( : داروخانه ها در زمره مراکز تجاري 1بند )

 محسوب می گردند.
 A×N 8/8 در همكف 2 .

 A×N 7/7 از طبقه اول به باال 3

4 
انباري در زیر زمین یا همكف و 

 دیگر طبقات
 درصد تعرفه مصوب  50

 در طبقات

 

N  می باشد. 2= تعداد واحد و حداقل 
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 )يا ديوار كشی(عوارض صدور مجوز احصار -( 2-10ره )تعرفه شما

 ردیف

عنوان 

تعرفه 

 عوارض
 توضیحات  1400نحوه محاسبه مصوب سال 

1 

عوارض 

صدور 

مجوز 

احصار در 

مورد 

اراضی 

واقع در  

حریم 

 شهر

 )H(ارتفاع   ديوار ×   )L(طول ديوار كشی×   A  5 =مسكونی  

 

 16بند 

 71ماده 

و ماده 

قانون  77

هاي شورا

اسالمی 

کشور و 

تبصره 

یك ماده 

قانون  50

مالیات بر 

ارزش 

 افزوده
 

: داردقانون شهرداري كه مقرر می 110: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده (1بند )

هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر نسبت به زمين يا بنا"

وازين يا ميدان قرار گرفته و منافی با پاكی و پاكيزگی و زيبائی شهر يا م كه در خيابان يا كوچه و

تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب شوراي شهر می

 ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شوراي شهر باشد اقدام كند

تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب يا امتناع كرد شهرداري میاگر مالك مسامحه و 

 شورا در زمينه زيبائی و پاكيزگی و شهرسازي هر گونه اقدامی را كه الزم بداند معمول و هزينه

 آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولی و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت

شود در صورتی كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ واً به مالك ابالغ میحساب شهرداري بد

شود و هر گاه ظرف به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتی حساب قطعی تلقی می

ارجاع خواهد شد. صورت  77مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 

فع اختالف مذكور در ماده ده و همچنين آراي كميسيون رهائی كه مورد اعتراض واقع نشحساب

در حكم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد  77

از  "رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

 ول اين تعرفه مستثنی نيست.شم

براي احصار با تركيب ديوار و فنس يا نرده مطابق ضوابط طرح تفصيلی شهر رتفاع مجاز (: ا2بند )

 اضافه می گردد. Aبه ضريب  %20سانتی متر  50و مازاد بر آن به ازاي هر  خواهد بود

 و فنس را به تفكيك در مجوز صادره درج نمايد(ديوار  ارتفاع)شهرداري مكلف است 

 ديواركشی هزينه تفكيك نيز قابل وصول می باشد.( : هنگام صدور مجوز 3بند )

(: صدور مجوز احصار بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده و هيچگونه 4بند )

مجوزي در جهت احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب ميبايست در مجوز صادره از سوي 

 شهرداري صراحتاً قيد گردد.

 عوارض قابل وصول خواهد بود 100توسط كميسيون ماده (: در صورت ابقاء بناء 5بند )

 تعرفه محاسبه میگردد. %50دیوارکشی  با فنس الف( )– 6بند 
روانه هاي ساختمانی با هر نوع کاربري و آراء کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء پ-)ب ( 

 ساختمان مشمول تعرفه دیوار کشی نمی گردد.

 )H(ارتفاع ديوار ×   )L(یطول ديوار كش×  A 10 =كارگاهی  
 

 )H(ارتفاع   ديوار ×   )L(طول ديوار كشی×    A 5/16 =ساير كاربريها  

 حجم مخزن به متر مكعب×  A7/1 مخازن 2

 متر می باشد . 2حداثر ارتفاع مجاز  دیوار کشی  -1توضیحات :     

 حداث بناء در داخل عرضه مذکور ندارد.یچ ارتباطی با اهصدور این مجوز -2                      

 عوارض نمی گردد.این مشمول پرداخت  %30ر اراضی کارگاهی سطح اشغال باالتر از د -3                     
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 5پس از تصويب كميسيون ماده  عوارض تغيير كاربري -( 2-11تعرفه شماره )

 ضیحاتتو  1400 سالنحوه محاسبه مصوب  عنوان تعرفه عوارض ردیف

 A44 مسكونی به تجاري 1

ماده  16بند 

 77و ماده  71

قانون 

شوراهاي 

اسالمی کشور 

و تبصره یك 

 50ماده 

قانون مالیات 

بر ارزش 

 افزوده
 

، مطابق 5ده کمیسیون ماتصویب یا مالكین پس از مالك تقاضاي : امالکی که با (1بند )

 ارض اخذ خواهد شد.عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربري یابد این عو

:  اراضی کشاورزي واقع در حریم بر اساس قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغات (2بند )

 اقدام خواهد شدو مشمول این تعرفه نخواهد شد.

 %25سال  5عوارض و زیر  %35(: اراضی که داراي اولویت باالي پنج سال می باشند 3بند )

صورت نهائی شدن تغییر کاربري  درول می باشد و عوارض بعنوان ارزش افزوده قابل وص

 .باقیمانده وصول خواهد شد %75و  65%

نون ( : در صورتیكه اراضی واقع در حریم شهر واقع شده باشد تغییر کاربري آن تابع قا4بند )

 در صورتیكه کمیسیون امور زیربنائی نسبت به تعیین کاربري اقدامحفظ اراضی و باغات است 

 .تعرفه مربوطه قابل وصول است %30 و تصویب شد

کلیه امالکی که تحت تاثیر و تغییر و تصویب طرحهاي جامع و تفضیلی قرار می گیرند در 

 تعرفه مربوطه خواهند بود. %25صورتیكه موجب ایجاد ارزش افزوده گردند 

بدیهی است سرانه هاي خدمات و فضاي سبز پیش بینی شده در نقشه تفكیكی ماده اصالحی 

 قانون شهرداریها شامل نخواهد بود. 101

ي ( : راي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري مبنی بر ابقاء بناء دال بر تغییر کاربر5بند )

 نخواهد بود.

 

 A48  مسكونی به اداري  2

 A3/41  مسكونی به خدماتی 3
 A5/22 مسكونی به انبار تجاري  4
 A33  باغ ویال به مسكونی 5
 A3/64 زشی به مسكونیور 6
   A56 آموزشی به مسكونی 7
 A7/62 صنعتی به مسكونی 8
 A2/68 ورزشی به تجاري 9

 A7/62 آموزشی به تجاري 10
 A7/62 صنعتی به تجاري 11
 A7/106 به تجاريو کشاورزي  فضاي سبز 12
 A4/85 کارگاهی–صنعتی –فضاي سبز و کشاورزي به خدماتی  13
 A 33 به اداريو کشاورزي فضاي سبز  14
 A 66 به مسكونیو کشاورزي فضاي سبز  15

 A35 انبار به تجاري 16
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 )تجاري(آمدگی مشرف به معابرعوارض پيش -( 2-12تعرفه شماره )

 توضیحات عنوان تعرفه عوارض

  1400 سالنحوه محاسبه مصوب 
 8/12/1372مورخ  34/3/1/25798: کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه (1بند )

 :محترم کشور به شرح ذیل الزم الرعایه استوزیر 

بناي صورت روبسته و زیرآمدگی در معبر عمومی، بهکه پیشدر صورتی -1

هاي مسكونی، تجاري، اداري، صنعتی قرار گیرد، مفید مورد استفاده واحد

طه وصول خواهد د محسوب و عوارض مربوکه جزو زیربناي مفیعالوه بر این

که از  قیمت مشروط بر اینبرابر این تعرفه آمدگی شد. از هر مترمربع پیش

 روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید. 

هاي جانبی باشد ولی صورت روبسته و داراي دیوارآمدگی بهاگر پیش -2

صورت بالكن( عالوه ید مورد استفاده قرار گیرد )صرفاً بهصورت بناي غیرمفبه

که جزو زیربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد بر این

 ك وصول خواهد شد. بند ی %50آمدگی شد، از هر مترمربع پیش

هاي جانبی باشد )تراس( صورت روباز و فاقد دیوارآمدگی بهچنانچه پیش -3

 بند یك وصول خواهد شد.  %50فقط معادل 

بان مورد صورت سایهآمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بهبند: چنانچه پیش

   استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود. 

آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده : چنانچه پیش(2بند )

آمدگی باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد وصول عوارض پیش

 به خواهد شد .راکم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسصورت مازاد بر تبه

 

 صنعتی -يادار تجاري    طبقات رديف

، هنري ،هاي فرهنگیواحد

، بهداشتی ، آموزشیورزشی

سایر ، پزشكی ودرمانی

کاربریهاي مندرج در طرح 

 مصوب شهري

A2/17 

و  71ماده  16بند 

قانون  77ماده 

شوراهاي اسالمی 

کشور و تبصره یك 

قانون مالیات  50ماده 

 بر ارزش افزوده

 

 A5/27 A5/16 همكف 1

 A9/17 A25/8 زير زمين 2

 A7/13 A8/6 اول 3

 A3/12  A6 دوم 4

 A8/8 A 4 سوم به باال 5

 A6    A3/3  انباري 6

 A75/2 A20/1 نيم طبقه و تراس 7
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 (مسكونی ) لكن و تراس( مشرف به معابرعوارض پيش آمدگی )با -( 2-13تعرفه شماره )

 ردیف

عنوان 

تعرفه 

 عوارض

1400 سالنحوه محاسبه مصوب  عنوان    

1 
عوارض 

پیش 

آمدگی 

)بالكن و 

تراس( 

مشرف 

به معابر 

 عمومی

به ازاي 

هر متر 

 مربع

 بالكن به صورت روبسته و فضاي مفيد
(A 18 ×   بالكن»متراژ پيش آمدگی) » 

 

ماده  16بند 

ه و ماد 71

قانون  77

شوراهاي 

اسالمی 

کشور و 

تبصره یك 

 50ماده 

قانون مالیات 

بر ارزش 

 افزوده
 

ررات جامع و تفضيلي و مق –( : اين عوارض با رعايت ضوابط طرح هاي هادي 1بند )

 10مربوطه قابل وصول مي باشد و احداث بالكن يا پيش آمدگي در گذرهاي زير 

ذ به و اخر اساس اعياني مازاد بر تراكم محاسممنوع مي باشد و تراسهاي داخل حياط ب

 مي گردد.

مول ( : پيش آمدگي سقف آخر در صورتيكه بصورت سايه بان استفاده شود مش2بند )

 اين تعرفه نخواهد بود .

مفيد  ( : در صورتيكه پيش آمدگي در معبر عمومي بصورت روبسته و زير بناي3بند )

ه ض مربوطه جزو زير بناي مفيد محسوب و عوارمورد استفاده قرار گيرد عالوه بر اينك

 ينكه ازوصول خواهد شد و از هر متر مربع پيش آمدگي برابر اين تعرفه مشروط  بر ا

 قيمت روز تجاوز ننمايد قابل وصول مي باشد.

ر صورت %  باشند پيش آمدگي پس از وده باشد د 60ازاد بر م ( : در صورتيكه4بند )

 ماده صد وصول عوارض ابقاء بناء توسط كميسيون

ا وانند بتبصورت مازاد تراكم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه قابل وصول خواهد بود.مي 

 ضمن رعايت مشرفيت با آن همطراز نمايند. يساختمانتراكم پرداخت عوارض 
 

 متراژ پيش آمدگی  (×  A  4/15) بالكن به صورت روباز 2
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 هاي توسعه شهريش افزوده ناشی از اجراي طرحعوارض برارز –( 2-14تعرفه شماره )

ف
دی

ر
 

1400 سالنحوه محاسبه مصوب   توضیحات  

1 

براي امالکی که پس از 

تعریض در بر معبر قرار 

 گیرندمی

 16بند  رض معبر جدید(ع -عرض معبر قدیم)×  A×33/0× L ×متراژ عرصه 

و  71ماده 

 77ماده 

قانون 

شوراهاي 

اسالمی 

کشور و 

تبصره یك 

 50اده م

قانون 

مالیات بر 

ارزش 

 افزوده
 

شـهری بـه مالکیـت توسـعه معابر شهر که با خرید و یا تملک در اجرای طرح های عمرانی .  کلیه امالک واقع در -1

شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرف و احداث دیـوار بمنظـور ممانعـت از ورودی اشـخاص را داشـته و هـیچ 

یم امالک ن بدون مجوزاز شهرداری را ندارد. بنابر این تا زمانی که  مالکین هم جوار اشهروندی حق بهره برداری از آ

ده شـاز شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این امالک را ندارند هرچند که این امالک به خیابـان مشـرف 

 باشند مگر اینکه حق ارتفاع داشته که مستلزم پرداخت مشرفیت خواهد بود.
طعـه اول قض ارزش اضافه شده آن تعداد از امالکی که در اثر اجرای طرح های مصـوب شـهری در پشـت عوار -2

به  مشرف به گذر احداثی از مزایای اجرای طرح به دلیل اصالح بافت محله و منطقه ، ایجاد دسترسی نزدیک و سریع
 ره مند می شوند مشـمول اخـذ عـوارضمعابر اصلی برای امالک فوق فراهم شده زمینه ارائه خدمات بهتر و جدید به

ارزش افزوده می باشند اخذ عوارض اضافه شده از قطعات پشت قطعه اول که مشرف به گذر احداثی می باشد ) بـه 
سوم  متر 25ج(   ) یک سوم (  متر دوم 25ب(   )یک دوم (  متر اول  25متر ( بشرح ذیل خواهد بود. الف (  75عمق 

 )یک چهارم (
ه گذر اولیـه ) موجـود ( معبـر از امالکی که در اثر اجرای طرح های احداثی معابر جدید و مسیرگشائی بآن دسته  -3

جرائـی جدید دیگری ایجاد شود بطوریکه ملک از دو یا چند جهت ضمن استفاده از مزایای گذر اولی از امتیازات گذر ا
 .تعرفه خواهند بود  3مشمول پرداتخت بند جدید نیز بهره مند شود 

راض باقی مانده ناشی از اجرای طرح های مصوب و گذر ها و شوارع متروکه و باقیمانده امالک کـه ادرصورتی که  -4

 قاعدتاً متعلق به شهرداری بوده ولی فاقد سند مجزا باشد و امکان صدور پروانه بـرای آن وفـق ضـوابط شهرسـازی

ی آن مجاورین این گونـه امـالک اولویـت خریـداری قانون نوسازی و اصالحات بعد 19مقدور نباشد بر اساس ماده 

لحـاق امالک مذکور را دارند . در این صورت اگر قطعه زمان الحاق شده دارای کاربری با ارزش تر از کـاربری ملـک ا

ز گیرنده باشد قیمت آن بر اساس الحاق گیرنده و درصورتیکه قطعه زمین الحاق شده دارای کاربری کـم ارزش تـر ا

 گیرنده باشد به قیمت زمین الحاق شده تعیین و واگذار می گردد.ملک الحاق 

یشـتر بقیمت کارشناسی مرضی الطرفین  %20مابه التفاوت قیمت منطقه بندی قبل و بعد از اجرای طرح و نباید از -5

 باشد.

2 

براي امالکی که پس از 

اجراي طرح داراي 

 باقیمانده هستند

 رض معبر جدید(ع-بر قدیمعرض مع)×  A× 20/0× L ×متراژ عرصه 

3 

نشینی امالکی که عقب

ندارند ولی معبر مشرف به 

 شودملك تعریض می

 رض معبر جدید(ع-عرض معبر قدیم)×  A ×3275/0 × L ×متراژ عرصه

L بر ملك مشرف به معبر واقع در طرح = 
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 ه شهري ومفاد پروانه ساختمانیهاي توسععوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح -( 2-15عرفه شماره )ت

1400 سالنحوه محاسبه مصوب  موارد شمول ردیف  توضیحات  

 ساختمان اضافه ارتفاع نسبت به پروانه ×  A1/4× همان طبقه ی سطح اشغال بنا مسكونی 1

ماده  16 بند

و ماده  71

قانون  77

شوراهاي 

اسالمی 

کشور و 

تبصره یك 

 50ماده 

قانون مالیات 

بر ارزش 

دهافزو  
 

(: وصول عوارض 1بند)

موضوع این تعرفه در 

طرح موارد مغایربا 

پروانه تفضیلی و 

، در صورت ساختمانی

ابقاء بنا توسط کمیسیون 

 باشد.، مجاز میماده صد

: منظور از سطح (2بند )

اي است سطح طبقه بنا،

 دارد. که اضافه ارتفاع

 

 

 

 ضافه ارتفاع نسبت به پروانه ساختمان ا×  A 4/4× همان طبقه ی سطح اشغال بنا تجاري 2

 اضافه ارتفاع نسبت به پروانه ساختمان ×  A06/5× همان طبقه ی سطح اشغال بنا اداري و صنعتی 3

4 

، ، آموزشی، ورزشیفرهنگی، هنري

، پزشكی بهداشتی درمانی

 هاوسایرکاربري

  مانپروانه ساختاضافه ارتفاع نسبت به × A4/4× همان طبقه ی سطح اشغال بنا
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 عوارض صدور مجوز نصب )احداث پل( -( 2-16تعرفه شماره )

1400 سالنحوه محاسبه مصوب  موارد شمول ردیف  توضیحات  

 A× 50 ×طول پل  تجاري و مختلط 1
ماده  16 بند

 77و ماده  71

قانون 

شوراهاي 

اسالمی کشور 

و تبصره یك 

قانون  50ماده 

مالیات بر 

 ارزش افزوده

 

 بر اساس نقشه: نصب پل (1بند)

مقابل و سند مالكیت ساختمانی 

، مشمول هاپارکینگورودي و درب 

پرداخت عوارض موضوع این 

 باشد.تعرفه نمی

حیاط و نقشه ساختمانی و سند 

 مالكیت

 A× 40 ×طول پل مسكونی 2

 A× 70 ×طول پل هااداري و سایرکاربري 3
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 آتش نشانی و فضاي سبز شهري و خدمات شهرعوارض  -( 2-17تعرفه شماره )

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض
1400 سالنحوه محاسبه مصوب   توضیحات منشأ قانونی 

 عوارض زیربنا به اضافه یك درصد عوارض تراکم %5معادل  آتش نشانی 1

 

 

 
و  71ماده  16 بند

قانون  77ماده 

شوراهاي اسالمی 

کشور و تبصره یك 

انون ق 50ماده 

مالیات بر ارزش 

 افزوده

و تبصره ذیل ماده 

قانون پنجم  174

 توسعه

 
 

: این عوارض هنگام صدور پروانه، اصالح و یا پایان کار (1بند )
یا ابقاء بناء توسط کمیسیون ماده صد ساختمانی توسط 
شهرداري وصول و صرفاً بایستی یك مرتبه قابل محاسبه و 

نشانی و یا ه و تجهیز آتشوصول بوده و در ارتباط با توسع
 فضاي سبز هزینه گردد.

 

 فضاي سبز 2
عوارض زیربنا به اضافه یك  درصد عوارض تراکم  %5معادل 

 هاساختمان
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 ين روعوارض صدور مجوز درب و پنجره مشرف و ماش -(2-18تعرفه شماره )                                                            

 توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض قبل عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 

صدور مجوز درب نفر رو وارض ع

 و  پنجره مشرف به 

 فضاي سبز

 

 

 

 

عوارض  صدور مجوز درب 

 ماشین رو

 A50×عرض درب نفر رو به متر  درب نفر رو 
 71ماده  16بند 

قانون  77و ماده 

شوراهاي 

اسالمی کشور و 

تبصره یك ماده 

قانون مالیات  50

 هبر ارزش افزود

متر و حداقل آن یك متر مربع  5/1رب نفر رو حداکثر عرض د-1

 خواهد بود 

 ر احداث پنجره ضوابط شهرسازي می بایستی رعایت گردد .د-2

پس از تصویب کمیسیون فنی شهرداري جهت  عوارض این که-3

 صدور مجوز قابل وصول خواهد بود.

جاز براي صدور پروانه ساختمانی مل دربهاي معوارض فوق شا-4

 نمی باشد و شامل دربهاي مازاد می باشد.

 

 A40×نجره به متر مربع  پمتراژ  پنجره

 A70×عرض درب به متر 
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 دستورالعمل استرداد اشتباه واريزي( 2-19تعرفه شماره )

 ردیف
عنوان تعرفه 

  عوارض
 وضیحاتت 1400سال ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 

1 

دستورالعمل 

استرداد اشتباه 

 واریزي

 50ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده  16بند 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده

اشتباه از طرفین در محاسبه عوارض بهاء خدمات و حق و حقوق شهرداري به 

ته هر عنوان و دلیل در صورت کشف اقدام طرفین بر اساس اسناد ومدارك مثب

قابل دریافت از ناحیه شهرداري از مودي و استرداد بدون کارمزد از ناحیه 

 شهرداري به مودي ممكن است.

کارمزد تا سقف  %4رف مودي با کسر ز طدر صورت اشتباه واریزي ا

ریال قابل استرداد می باشد در صورتی که اشتباه بیش از  000/100

 شهر اقدام خواهد شد. ریال باشد با مجوز شوراي اسالمی 000/000/10

تبصره : در صورتیكه پس از اخذ عوارض و بهاي خدمات متقاضی از خواسته 

خود منصرف گردد عوارض و بهاي خدمات تكلیفی بدهی معوق و عوارض و 

 .ی قابل استرداد نخواهد بودبهاي خدمات کارشناس
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 صدور مجوز تعمير )پروانه تعميري(عنوان: - (2-20)تعرفه شماره 

 

 دیفر
عنوان تعرفه 

 عوارض
 توضیحات  1400سال ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 

د  A 87/1× مورد تعمیرات متووووووووووراژ اعیانی  مسكونی 1
بن

16 
ه 

اد
م

71 
ها 

ورا
ش

ه 
م ب

سو
مو

ن 
نو

قا

ه 
صر

 تب
و

1 
ه 

اد
م

50 
ر 

ت ب
لیا

ما
ن 

نو
قا

ده
زو

 اف
ش

رز
ا

 

 

( :تعمیرات جزئی و 1بند )

داخلی مشمول این عوارض 

 شد.نمی با

 

 A 4/2 ×  مورد تعمیرات متووووووووووراژ اعیانی تجاري 2

3 
اداري 

 خدماتی
 A 24/1 ×  مورد تعمیرات متووووووووووراژ اعیانی

 A 24/1 × مورد تعمیرات متووووووووووراژ اعیانی  صنعتی 4
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 فصل سوم
 ((كسب مشاغل و حرف خاص))

 

 صادي يست عنوان عوارض بر محل فعاليت اقتل-1

 غير مشمول نظام صنفی

 حل كسبمحق افتتاح -2                    
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 چهارمصل ف

  ((اشخاص حقوقی ))

 )عمومی دولتی و غیر دولتی(
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 الثبت اسناد رسمی و تنظيمی در دفاتر اسناد رسمیعوارض حق  -( 1-4تعرفه شماره )

 یحاتتوض  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
الثبت اسناد رسمی عوارض حق

 و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
 الثبتحق %8معادل 

 

ماده  16بند   

قانون  71

موسوم به 

شوراها و 

ماده  1تبصره 

قانون  50

مالیات بر 

 ارزش افزوده

سط دفاتر رسمی و صول و بحساب این عوارض تو-1

 شهرداري واریز می گردد.

 وصول نخواهد شد این عوارض توسط شهرداري-2
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 فصلی و دائمی فروش هايها و نمايشگاهعوارض غرفه  -(2-4تعرفه شماره )

1400 سالنحوه محاسبه مصوب  عنوان تعرفه عوارض ردیف  توضیحات  

1 

ها و عوارض غرفه

اعم از فروش،  هانمایشگاه

تخصصی، ادواري، فصلی و 

هاي روز در دائمی و بازار

ر به محدوده و حریم شه

هاي صنایع استثناء نمایشگاه

 دستی و فرش

S×A11 

د 
بن

16 
ه 

اد
م

71 
ه 

صر
 تب

 و
ها

ورا
ش

ه 
م ب

سو
مو

ن 
نو

قا
1 

ه 
اد

م
50 

ر 
ت ب

لیا
ما

ن 
نو

قا

ده
زو

 اف
ش

رز
ا

 

 10: متولیان برگزاري نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر (1بند )

، عوارض وصولی را به روز بعد از اتمام هر دوره برگزاري نمایشگاه

اب شهرداري واریز و رسید آن را به شهرداري ارائه نمایند در حس

  باشد.غیر این صورت شهرداري مجاز به وصول وثیقه مربوطه می

: مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان (2بند )

توانند با مراجعه ، مأموران وصول شهرداري مینمایشگاه خواهد بود

ت به بررسی میزان وصولی اقدام به محل دفتر نمایشگاه نسب

، مسئولین نمایشگاه مكلف به همكاري با مأمورین شهرداري نمایند

تواند برابر آیین نامه باشند در غیر این صورت شهرداري میمی

وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام 

  نماید.

د مشمول شونها و غرفه هائی  که توسط شهرداري ایجاد میبازار

 پرداخت عوارض این بخش نخواهند بود.

Sسطح غرفه = 
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 هاي تبليغاتیعوارض تابلو –( 3-4عرفه شماره )ت

1400 سالنحوه محاسبه مصوب  نوع عوارض ردیف  توضیحات  

1 
هاي تبلیغاتی و خارج ب تابلوصدور مجوز نص

 مربعمتربه ازاي هر  از ضوابط شهرسازي
A15  د

بن
16 

ه 
اد

م
71 

ن
نو

قا
 

ه 
صر

 تب
 و

ها
ورا

ش
ه 

م ب
سو

مو
1 

ه 
اد

م
50 

بر
ت 

لیا
ما

ن 
نو

قا
 

ده
زو

 اف
ش

رز
ا

 

قانون  92و ماده   55ماده  27: به استناد بند (1تبصره )

ها و همچنین قانون شورا 71ماده  25شهرداري و بند 

هیأت عمومی  20/8/92مورخ  551دادنامه شماره 

 ، این عوارض قابل وصول است.دیوان عدالت اداري

(: وصول این عوارض  شامل ادارات دولتی و 2ه )تبصر

 هاي دولتی نخواهد شد. بیمارستان

: عوارض  صدور مجوز نصب براي یك بار (3تبصره )

 قابل وصول است.

هاي تبلیغاتی سطح شهر : کلیه مالكین تابلو(4تبصره )

موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم از شهرداري اقدام 

هرداري رأساً نسبت به جمع نمایند در غیر این صورت ش

هاي تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام آوري تابلو

خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال 

 آنان مسئولیتی به عهده شهرداري نخواهد بود.

براي معرفی اماکن هایی که صرفاً : تابلو(5تبصره )

 ستاندارد متراژ رسانی مطابق با ابراي اطالعمربوطه و 

باشد از پرداخت عوارض  سالیانه معاف یك متر مربع می

 .است
 

2 
هاي تبلیغاتی و خارج از تابلوعوارض سالیانه 

 مربع(متر) ضوابط شهرسازي
A10 

 مربع(متربرد )نصب بیل 3
A10 

 ریال  500مربع  مترروزانه هر 

 نصب پالکارد با مجوز شهرداري 4
 ریال  000/500کارد  ورودي هر پال

 ریال   500روزانه هر متر     

 دیوار نویسی با مجوز شهرداري 5
 ریال         000/500ورودي         

 ریال   000/2مربع     مترروزانه هر 

 ریال 000/3مربع   مترروزانه هر  نصب داربست تبلیغاتی با مجوز شهرداري 6

 A10 در معابر عمومی انه(هاي پزشكان )سالیتابلو 7

8 
هاي جوایز ها و استقرار خودروتبلیغات بانك

 قرض الحسنه به منظور تبلیغات در معابر
 ریال  000/000/10به ازاي هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه و کمتر از آن
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 فصل پنجم

 مؤديان خاص()
 

 عوارض حمل و نقل-1       

 قطع درخت-2

 ن و موتورسيكلتاهسازي و سنگيرآالت عوارض ماشين -3
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 عوارض قطع اشجار -( 1-5تعرفه شماره )

1400 سالنحوه محاسبه مصوب  عنوان تعرفه عوارض ردیف  توضیحات  

 هر سانتیمتر بن درخت× ریال  000/64 الف: هزینه قطع اشجار 1

د 
بن

16 
ه 

اد
م

71 
ه 

صر
 تب

 و
ها

ورا
ش

ه 
م ب

سو
مو

ن 
نو

قا
1 

ه 
اد

م
50 

ن 
نو

قا

بر
ت 

لیا
ما

 
ده

زو
 اف

ش
رز

ا
 

(: به منظور استفهام واقعی از 1بند )

نامه قانون آیین این تعرفه رعایت

اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي "

شوراي  1359ها مصوب سبز در شهر

مجمع  1388مصوب  "انقالب

 زامی است.تشخیص مصلحت نظام ال

:محكومین و مرتكبین در قطع  2بند 

 درخت یا از بین بردن آن به مجازات

قانونی و پرداخت خسارت مانع از اخذ 

عوارض مقرر در این تعرفه نخواهد 

 شد.

 

 

2 

چمن ، گلهاي فصلی و 

فضاي سبز هر متر مربع و 

 پرچین هر متر طول

 ریال 000/500
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 عوارض ترمـيـم حفـاري آسفالتعنوان:( 2-5تعرفه شماره )

 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض 
 توضیحات  شأ قانونیمن

1 

ترمیم آسفالت عوارض 

 حفاریهاي 

وخسارت به آسفالت معابر 

 عمومی 

این عوارض بر اساس 

فهرست بهاي واحد باید 

پایه رشته ترمیم و بازسازي 

 نوار حفاري محاسبه گردد

 

 2/8/88مورخ  71016/26بر مصوبه شماره 

شوراي عالی فنی معاونت راهبردي ریاست 

هیئت محترم وزیران و  جمهوري و مصوبه

معاونت   6/9/92مورخ  48528نامه شماره 

هماهنگی امور عمرانی و رئیس کمیسیون 

عالی هماهنگی امور اجرائی و نامه شماره 

 21/7/1392مورخ  41/20/ 57923

 استانداري اصفهان

د 
بن

16 
ه 

اد
م

71 
و 

ها 
ورا

ش
ه 

م ب
سو

مو
ن 

نو
قا

ه 
صر

تب
1 

ه 
اد

م
50 

زو
 اف

ش
رز

ر ا
ت ب

لیا
ما

ن 
نو

قا
 ده

این عوارض از سازمانهاي 

 حفار کننده دریافت 

 خواهد شد
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 فصل ششم

 )عوارض كسب و پیشه(
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه

 29کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

 98ب دیماه نحوه محاسبه مصو نــــــوع کســـب زیر کد

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 (  خوراك سرد و گرم ساندويچ فروشی )

 پز و پولكیآب نبات 

 )اسپورت  ورزشی(ورزشی  و اسپرتالبسه 

 فروش و لوستر آيينه و شمعدان

 ويراق آالت  و قفل فروش  ابزار

 اتومبيل  زير و بند سازآهنگر و 

 آبكاران فلوت 

 ايزو گام–آسفالت كار 

A      6/13 

                  A                5/27 

A    20 

A    25 

A  25 

A  20 

A   20 

A   5/27 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 29کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 السنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 جزء آهن و پروفیل فروشی

 آهن و پروفیل فروشی عمده

 اهنگری میخ ساز

 آهنگری زنگ ساز

 UAVCو  درب و پنجره ساز آهن و آلومینیوم 

 و باربند ساز اتومبیل اطاق ساز اتومبیل

 آرایشگاه مردانه

 آرایشگاه زنانه

 و تعویض الستیک آپاراتی

A7/106 

A    6/151 

A 2/30 

A  2/30 

A 4/51 

A    55 

A   2/30 

A   7/82 

A   2/30 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 30کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 دست دوم اتومبیلو فروشنده اوراقچی لوازم 

 آژانس کرایه دهی اتومبیل

 آژانس امالك

 آسیاب برنجکوبی

 کارگاه بستنی سازی و سردخانه

 بازیهای کامپیوتری

 بوتیک

 باطری سازی و سیم کش اتومبیل

 یفروش و آبمیوه بستنی

A 6/20 

A  2/30 

A   4/76 

A    4/45 

A     6/151 

A   4/23 

A   2/30 

A  4/23 

A   2/30 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 31کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 باسکول )حق التوزین(

 پالستیک فروش

 پرده دوز و پرده فروش

 پوشاك فروشی عمده 

 پوشاك فروش جزء

 پتو و رو تختی و لحاف فروشی

 پارچه فروشبزازیها و 

- 

A 20/30 

A 4/34 

A 4/34 

A 2/30 

A 2/30 

A 6/37 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 32کد :

 ای اسالمی شهرشور قائم مقام-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

 دفترپیمانکار ساختمان

 تعمیرکار رادیو پخش اتومبیل و فروش

 آموزشگاه رانندگی

 تولیدی پوشاك

 تعمیرکارماشین االت کشاورزی

 نمایندگی های خودرو

 ر کفش و واکسی هاتعمیرکا

 تعویض روغن وتشک دوز اتومبیل آپاراتی 

 نمایندگی دفاتر بیمه 

 تودوزی اتومبیل

A 7/82 

A 2/30 

A 6/37 

A 4/45 

A 4/45 

A 4/34 

A 22 

A 9/28 

A 6/37 

A3/31 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 33کد : 

 اسالمی شهرم مقام شورای قائ-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

  نــــــوع کســـب زیر کد
نحوه محاسبه مصوب 

99 سال  

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

 پایانه باربری

 پمپ بنزین

 تعمیر کار ساعت

 لوازم خانگی تعمیر 

 رانسفورماتورت -تعمیر کار الکترو موتور

 تعمیر کار وسایل نفت سوز خانگی

 ازسوز خانگیگوسایل تعمیر کار 

 تعمیر کار رادیو و تلوزیون و وسایل صوتی

 و فروش  تلفن ثابت تعمیر کار تلفن

- 

- 

A 7/13 

A 2/30 

A 2/30 

A 22 

A 22 

A 2/30 

A 2/30 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 34کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 رض محلیشرح محاسبه عوا

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

              53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

 دوچرخهو فروش تعمیرکار  

 تعمیر کار و فروش لوازم یدکی موتور سیکلت

 فروشندگان موتور سیکلت 

 فروشندگان دوچرخه 

 تابلو نویس و خطاط 

 تاکسی سرویس تلفنی 

 شندگان تیرچه بلوك  سازندگان و فرو

 تاکسی بار 

 جرثقیل داران

                   A2/30 

A               4/45 

A               6/60 

A               3/52 

A               37 

A               37 

A               3/121 

A               4/23 

A               4/96 
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 و پیشه سالیانه عنوان: عوارض کسب
 35کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

 جوشکاران  

 جوراب و زیر پوش فروشی 

 چلو کبابی 

 چادر و خیمه و سایه بان  تولید کنندگان و فروشندگان

 چاپخانه 

 چوب فروشی 

 حکاکی مهر و پالك سازی 

 حلوا پز و شیره پز و فروشندگان آش و حلیم و عدس

                 A 37 

A              22 

A             8/35 

A              8/35 

A              5/60 

A              3/52 

A              2/30 

A                   37 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 36کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

 

 خشکشوئی و لباس شوئی 

 خرازی 

 طی مردانه خیا

 خیاطی زنانه 

 خدمات کامپیوتری نرم افزار 

 خدمات کامپیوتری سخت افزار 

 خواروبار فروشی 

A 2/30 

A 2/30 

A 2/30 

A 4/45 

A 4/45 

A     37 

A     37 

 

 



 هرداري سده لنجانش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 استانداري اصفهان                                        شوراي اسالمی شهر سده لنجان        شهرداري سده لنجان                                                                           

45 

 سالیانه عنوان: عوارض کسب و پیشه           
 37کد :

 سالمی شهرئم مقام شورای اقا-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

 

 خوشنویسی و نقاشی آموزشگاه 

 دوزندگان پیراهن 

 دکمه فروشی 

  MDF–فلزی  –دکورساز چوبی 

 درودگرو نجار

 دفاتر فروش آجر و مصالح ساختمانی

 دفتر داربست فلزی 

  +،زیارتی،سیاحتی(110اتر شرکتهای خدماتی)پست،تلفن،پلیسدف

A              6/20 

A             2/30 

A              22 

A              55 

A              4/45 

A              5/60 

A              3/41 

A               5/60 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 38کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366ریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : تا

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

 

 ریخته گری و قالب سازی  

 رنگ فروشی 

 رستوران ها 

 سفید گری و مس سازی 

 سپر اتومبیل 

 وشندگان لوازم الکتریکی سیم کشی و فر

 ساعت فروش 

 تعمیر کار و سماور فروش 

 سازندگان کانال کولر 

A 4/34 

A 3/30 

                        A      4/45 

A 2/30 

A 2/30 

A 2/30 

A 2/30 

A 2/30 

A 4/45 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 39کد :

 مقام شورای اسالمی شهر مقائ-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

 سراجی و فروش کیف و چمدان 

 شیشه فروش اتومبیل ونصاب 

 شیشه بر و شیشه فروش 

 شرکت خدمات خودرو ئی 

 فروشندگان لوازم صوتی و تصویری 

 صرفظروف یکبار م

 تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی

A    2/30 

A     37 

A     4/45 

A       8/35 

A    4/45 

A       2/30 

A    2/30 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 40کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب دزیر ک  

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

 طال و جواهر فروش 

 طباخی و آشپزی 

 فروش ظروف روی و آلومینیم 

 کابینت ساز 

 فروش موبایل و لوازم جانبی 

 تعمیر کار موبایل

 عینک فروش 

 عطاری و فروشندگان داروهای گیاهی  

A     5/67 

   A 3/52 

A    2/30 

A     7/75 

A     4/45 

A      8/35 

A    2/30 

A    15 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 41کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

 فروشندگان حبوبات و علوفه

 فیلمبرداری و عکاسی 

 فنر ساز 

 فروشنده فرش ماشینی و موکت و دستباف

 فروشنده فرش دستباف  حذف

 فتوکپی و زیراکس 

 فروش و نصب دزدگیر 

 فروش خاتم و منبت کاری 

A 22 

A    8/35 

A 2/30 

A    4/45 

A 22 

A 22 

A 2/30 

A 2/30 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 42کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

 فروش مصنوعات فلزی 

  فروش مصنوعات چوبی  و مبلمان

 فروش و کرایه دهنده لباس عروس 

 فروش لوازم بهداشتی و آرایشی و عطریات 

 فروش جراید داخلی

 فروش مصنوعات  کاغذی

 قنادی ها

 قصابی ها

A     4/45 

A     37 

A     2/30 

A     4/45 

A    5/16 

A  5/16 

A     4/45 

A       3/52 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 43کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366ریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : تا

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

 باجه و موسسات اعتباری دارای مجوز از مراجع ذیصالح قانونی

 قاب ساز و فروشنده قاب 

  فروشندگان کفش

 کارگاه ماست بندی 

 کله پزی 

 کتاب فروشی و لوازم التحریر

 کارواش اتومبیل

 برابر عوارض نوسازی سالیانه 2

A     2/30 

A     2/30 

A     2/30 

A     2/30 

A    33 

A    5/60 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 44کد :

 ی اسالمی شهرقام شوراقائم م-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

 کلوپ ورزشی 

 فروشندگان فرآورده های لبنی 

 کرایه دهنده ظروف 

 کلید ساز 

 رادیاتور ساز و اگزوز ساز  –گلگیر ساز 

 فروشنده گل طبیعی و مصنوعی 

 به دار گرما

 لنت کوب 

A 22 

A 22 

A 22 

A 22 

A 2/30 

A 2/30 

A 2/30 

A 2/30 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 45کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

 لوله کش آب ساختمان 

 لوازم بهداشتی ساختمان 

 لوله کشی گاز ساختمان 

 فروش انواع الستیک 

 فروشندگان لوازم خانگی و سرویس آشپزخانه

 لحاف دوز 

 لوستر و لوازم کادوئی فروش 

 فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل سبک و سنگین و کشاورزی

A      4/45 

A      4/45 

A       60 

A      8/35 

A      4/45 

A      2/30 

A      2/30 

A      4/45 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه                                
 46کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  ـــبنــــــوع کس زیر کد  

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

 مکانیکی اتومبیل سبک 

 مکانیکی اتومبیل سنگین 

 مرغ و ماهی فروش

 عایق کاری و غیره نگهداری کودکان و سالمندان –مؤسسات خدماتی منزل 

 کارگاه مصالح فروش  

 تراشکاری قطعات 

 مالمین فروش 

 

A 2/30 

                 A       5/49 

A 2/30 

A 2/30 

A 2/95 

A 2/30 

A2/30 

     A 50 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 47کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

 

 موزائیک ساز و بلوك زن  

 فروشنده میوه و تره بار

 نانوائی 

 نقاش اتومبیل 

 نقاش ساختمان 

 متر  50نمایشگاه اتومبیل تا وسعت 

 متر  100تا  50نمایشگاه اتومبیل از وسعت 

 به باال 100نمایشگاه اتومبیل از وسعت 

A     4/45 

A      2/30 

A A 22 

A       30 

A       30 

A      106 

A          122 

A         /151 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه

 48کد :
 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

 خرید و فروش آهن آالت قراضه

 تنظیم کننده موتور و کاربراتور اتومبیل 

 نمایندگی محصوالت ایرانسل 

 فروشندگان باطری اتومبیل 

 فروشنده اسباب بازی و سیسمونی کودك

 لوله بازکنی و نشت یابی 

 کارگاه قالی شوئی 

 دفاتر چاپ نقشه و اوزالید و زیراکس 

 الکترونیکی  فروشندگان قطعات 

A     7/82 

A    2/30 

A    2/30 

A    37 

A 22 

A    2/30 

A      37 

A      3/52 

A      37 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه
 49کد :

 ائم مقام شورای اسالمی شهرق-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالوه محاسبه مصوب نح نــــــوع کســـب زیر کد  

   174 

175 

176    

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

 فروشنده وسائل ایمنی و آتش نشانی 

 سیگار فروش 

  CDویدئو و  –فروش و تکثیر نوار کاست 

 فروش پیچ و مهره و واشر 

 کافی نت 

 فروشندگان و کرایه دهندگان محصوالت فرهنگی 

 فروشندگان کاشی و سرامیک 

 و خدمات دستگاههای تصفیه آب و  هوا فروش

 عاملین فروش سیمان 

 خشکبارو آجیل فروش 

A      3/41 

A      3/41 

A 22 

A 22 

A 22 

A 22 

A   1/42 

A  50 

A   117 

A   61 
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 عنوان: عوارض کسب و پیشه سالیانه                          
 50کد :

 مقام شورای اسالمی شهر مقائ-1366تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی : 

 شرح محاسبه عوارض محلی

99 سالنحوه محاسبه مصوب  نــــــوع کســـب زیر کد  

184 

185 

186 

187 

188 

 کلیه کارگاه های تولیدی 

   بتن ریزی ) مقاطعه کنندگان ساختمان( –قالب بندی 

 کلیه آموزشگاهها  

 پارکینگهای عمومی

 کارگاه شن شوئی

A       4/45 

 قرارداد 4/7%

A 5/27 

A  9/68 

A    8/47 

 

 

 
 

 

 

 


