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 شهردار       رئیس شورای اسالمی شهر نخل تقی                                                                                                

 )الرحیم الرحمن اهلل بسم(

  98 سال تقی نخل شهر خدمات و اصناف ، ساختمانی عوارض
 شهر اسالمی قانون شوراهای 71 ماده 16 بند و ها شهرداری قانون 55 ماده 2 بند اجرای راستای در رساند می ها سازمان و ها شرکت دولتی، های دستگاه عزیز، شهروندان عموم اطالع به

 شهر اسالمی محترم شورای 30 / 10 / 97 مورخه 68شماره طی صورتجلسه و 30 / 10 / 97 مورخه 763 شماره نامه موجب به که تقی نخل شهرداری 1398 سال خدمات هایب و عوارض الیحه

 .بود خواهد اجرا قابل 1398 سال فروردین اول از رسید تصویب به عسلویه محترم فرمانداری تآییدیه و

  .......................................................................................................................................................................................................................................... :شگفتاریپ

 تعاریف: دفتر اول، بخش اول

 RK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMA .................................................................................................................................................................................... یکاربر -1

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ........................................................... (11/11/1831 مصوب) آنها نییتع نحوه و شهرک و روستا شهر، میحر و محدوده فیتعار قانون در -2

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ......................................................................................................................................................................... :عوارض تعرفه -8

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .................................................................................................................................................................................... :درآمد -1

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .......................................................................................................................................................................... :شوراها قانون -5

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .................................................................................................................................................................:عوارض عیتجم قانون -6

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ............................................ 16/1/1858 مصوب آن فیوظا نییتع و یشهرساز و مسکن وزارت به مسکن و یآبادان وزارت رییتغ قانون در -7

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .....................................................................................................................................................................77 ماده ونیسیکم -3

9- P ........................................................................................................................................................................................... DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT  

11- K ......................................................................................................................................................................................... OT DEFINED.ERROR! BOOKMARK N 

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ................................................. ...(و یصنعت ،ی،تجاریمسکون) واحد ،یمسکون خالص تراکم ساختمان، تراکم بنا، کل الصناخ سطح یها واژه -11

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ................................................................................................................................................................. 111 ماده سونیکم -12

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ....................................................................................................... یادار واحد ،یصنعت واحد ،یتجار واحد ،یمسکون واحد یها واژه -18

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .................................................................................................. (صد ماده ونیسیکم میجرا یبرا) ساختمان یمعامالت ارزش نامه نییآ -11

 مستندات: بخش دوم

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ............................................. (16/1/1891 مصوب) یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه ششم پنجساله امهبرن قانون در -1

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ........................................................................... (15/11/1839 مصوب) رانیا یاسالم یجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون در -2

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .................................................................................................................................................................................... یکاربر -8

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT.گردد یم درج الیذ مصوبه از یقسمت که باشد یم رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا 11/8/1869 مصوبه در شده دیق گانه ستیب یها یکاربر از منظور

 مصوب( یشهر منظر به یسامانده روها، ادهیپ و یراه ادهیپ معابر یساز مناسب ها، جداره و نماها یبهساز و یپاکساز) یشهر منظر و مایس یفیک ارتقاء مقررات و ضوابط در -1
25/9/1837 ............................................................................................................................................................................... EFINED.DERROR! BOOKMARK NOT  

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ........................................................................................ (یبعد اصالحات با 17/12/1837 مصوب) افزوده ارزش بر اتیمال قانون در -5

 ارائه کاال، کنندگان دیتول از وجوه ریسا و عوارض وصول و یرقرارب یچگونگ و رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه سوم برنامه قانون از یمواد اصالح قانون در -6
  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .................................................................................................................... 22/11/1831 مصوب یواردات یکاالها و خدمات دهندگان

 شهرداران انتخاب و کشور یاسالم یشوراها انتخابات و فیوظا الت،یتشک قانون ضوعمو شهرک و بخش شهر، یاسالم یشوراها توسط عوارض وصول و وضع نحوه ییاجرا نامهنییآ در -7
  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ................................................................................................................................................................................ 1875 مصوب

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ............................................................................................................ (اصالحات نیآخر با 11/18/1875 مصوب) شوراها قانون در -3

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ...................................................................................... (یبعد اصالحات با 12/11/1816 مصوب) ها یشهردار یمال نامه نییآ 82 ماده -9

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ........................................................................................................ (یبعد اصالحات با 11/1/1881 مصوب) ها یشهردار قانون در -11

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ....................................... ها استان یعال یشورا 15/2/1839 مصوب( شهرها در سبز یفضا گسترش و حفظ قانون اصالح قانون) نامه نییآ -11

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ................................................................................................ یبعد اصالحات با 11/11/1881 مصوب ها یشهردار قانون صد ماده -12

 ها معافیت: بخش سوم

  ED.DEFINERROR! BOOKMARK NOT ................................................................................. (یبعد اصالحات با 27/12/1896 مصوب) کشور کل 1893 سال بودجه قانون در -1

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .............................................................................................. (16/11/1896 مصوب) کشور توسعه یها برنامه یمیدا احکام درقانون -2

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ....................................................................... (11/12/1891 مصوب) کشور یمال نظام یارتقا و ریپذ رقابت دیتول موانع رفع قانون در -8
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  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ................................................................................................... (12/11/1891 بمصو) ثارگرانیا به یرسان خدمات جامع قانون در -1

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ..................................... (16/1/1891 مصوب) رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون در -5

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ............................................................................ 15/11/1839 مصوب رانیا یاسالم یجمهور توسعه پنجساله برنامه انونق 131 ماده -6

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .......................................................................................(25/2/1837 مصوب) مسکن عرضه و دیتول از تیحما و یسامانده قانون در -7

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ........................................................................................................................... (22/11/1831 مصوب) عوارض عیتجم قانون در -3

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ........................................................................................ (یبعد اصالحات با 22/11/1831 مصوب) افزوده ارزش بر اتیمال قانون در -9

 نکات الزامی برای اجرای تعرفه: بخش چهارم

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..........................................................................................................................................................تعرفه یاجرا یبرا یالزام نکات

 ای از آرای دیوان عدالت اداری در خصوص تایید وصول عوارض و بهای خدمات نمونه: پنجم بخش

 تعرفه از 51 فیرد ابطال عدم و ادارات و بانکها موقت نگیپارک عوارض نییتع خصوص در ابرکوه شهر یاسالم یشورا 6/11/1891 مورخ مصوبه یحلم عوارض تعرفه 1 فیرد ابطال
 EFINED.RROR! BOOKMARK NOT DE ................................... ابرکوه شهر یاسالم یشورا 18/11/1892 مصوب یمحل عوارض تعرفه 13 فیرد و  6/11/1891 مصوب یمحل عوارض

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ................................................................................... رازیش شهر یاسالم یشورا 17/9/1891-ص/1178/91 شماره مصوبه ابطال عدم

 دفاتر) 13 فیرد ابطال -2 شهرضا شهر یاسالم یشورا 1895 لسا مصوب یصنف نظام قانون مشمول ریغ یاقتصاد فعاالن تیفعال محل عوارض موضوع 2181 شماره تعرفه ابطال عدم
 1891 و 1898 یسالها عوارض دفترچه از 2183 تعرفه به مربوط یها مصوبه ابطال عدم و شهرضا شهر یاسالم یشورا مصوب 1895 سال عوارض دفترچه از 2181 شماره تعرفه( مهیب
  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOTیصنف نظام قانون مشمول ریغ یاقتصاد فعاالن تیفعال محل عوارض تعرفه خصوص در شهرضا شهر یاسالم یشورا مصوب 1892 و 1891 یسالها 2187 شماره تعرفه و

 15 یال 8 یبندها -1 1898 سال یعموم معابر بر مشرف یآمدگ شیپ عوارض -8( تراکم و رهیپذ عوارض) یساختمان عوارض -2 1898 سال پروانه ضوابط 27 بند -1 ابطال درخواست
 عرصه یکاربر رییتغ عوارض -6 1895 و 1898 سال نگیپارک حذف ای یکسر عوارض -5 یلیتفص طرح سرانه و امالک تیوضع نییتع قانون طرح به ورود و یشهردار قانون 111 ماده

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ........................................................................................................................................................................... (1895 و 1898)

 بند ابطال عدم. آمل شهر یاسالم یشورا مصوب 1895 سال در آمل یشهردار یمحل عوارض تعرفه از 2ـ28 بند ابطال: موضوع با یادار عدالت وانید یعموم أتیه 1813 شماره یرأ
  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ......................................................................... آمل شهر یاسالم یشورا مصوب 1895 سال در آمل یشهردار یمحل عوارض تعرفه از 2ـ18

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ................................................................................................ 96 سال در یمسکون یکاربر در واحد اضافه عوارض مصوبه 22 ماده ابطال

 در سبز یقضا عوارض وضع ابطال -2.مربع متر 511 از کمتر یاراض یبرا عرصه کیتفک عوارض نییتع رب یمبن مانشهریا شهر یاسالم یشورا 1891 سال یمحل عوارض تعرفه ابطال -1
 یشهر ساتیتاس از رهیپذ عوارض اخذ خصوص در مانشهریا شهر یاسالم یشورا 1891 سال عوارض تعرفه از یقسمت ابطال -8. مانشهریا شهر یاسالم یشورا مصوب پروانه صدور هنگام

. ................................................................................................................................................................................................. DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT  

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT تراکم اضافه و رهیپذ عوارض قالب در یساختمان تخلف عوارض خصوص در انهیم یاسالم یشورا 96 سال یمحل عوارض تعرفه 11 ماده مصوبه ابطال

 صورت به یصنعت ، یادار ، یتجار ، یانیاع یربنایز احداث عوارض 8 بند یمسکون تراکم بر مازاد عوارض 2 بند( یواحد تک) یمسکون یساختمان پروانه صدور ییربنایز وارضع 1 بند ابطال
 یاجرا از یناش افزوده ارزش عوارض 13 بند اشتغال سطح بر ادماز یطول یرو شیپ عوارض 11 بند یصنعت و یادار ، ییتجار یواحدها تراکم بر مازاد عوارض 1 بند مجتمع و یواحد تک

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ................................ )لواسان شهر یاختصاص عوارض) هوشمند و منیا شهر خدمات یبها عوارض 23 بند یشهر معابر توسعه ای ضیتعر یها طرح

 ED.! BOOKMARK NOT DEFINERROR ................................................................... 95 سال یدرآمد نیتأم منابع دفترچه از 21 و ، 21 ، 19 مواد و 17 ماده 5 و 1 ، 8 ، 1 بند ابطال

 یکاربر 5 ماده ونیسیکم در که یامالک و یاراض یکاربر رییتغ از یناش افزوده ارزش عوارض نییتع در محالت شهر یاسالم یشورا مصوبه 6 شماره تعرفه جدول( د) و(ج) یبندها ابطال1-
 الف بند و یساز آماده خدمات بهاء و عرصه کیتفک از یناش افزوده ارزش کیتفک عوارض نییتع خصوص در 2/11/37-15 شماره تعرفه ابطال2. کند یم رییتغ یوتجار یمسکون به آنها

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ................ شده جادیا اشخاص امالک و یاراض کیتفک اثر در که یمعابر یساز آماده خدمات بهاء وصول نییتع در 5/8/33-1 شماره یاصالح تعرفه

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ........................................................................................................ کرکوند شهر یاسالم یشورا مصوبه 818 شماره تعرفه ابطال یتقاضا

 عوارض: فصل اول: دفتر دوم

 1 ......................................................................................................................................... یواحد تک بصورت مسکونی نوع از( اعیانی احداث) زیربنا عوارض: عوارض نام -1

 5 .............................................................................................................. یمسکون یآپارتمانها و هامجتمع یساختمان پروانه صدور( اعیانی احداث) بنا زیر عوارض: عوارض نام -2

 5 ............................................................................................................................................ (صنعتی اداری، تجاری،) واحد یک از مربع متر یک پذیره عوارض: عوارض نام -8

 5 ............................................................................................................................. مجاز هنهد و ارتفاع با اداری تجاری، واحد چند از مترمربع یک پذیره عوارض: عوارض نام -1

 6 ............................................... هادی – تفضیلی طرح توسط شده اعالم مجاز ضوابط با مغایر دهنه و ارتفاع با( صنعتی اداری، تجاری،) واحد از مترمربع یک پذیره عوارض: عوارض نام -5

 7 ......................................................................................................................................................................یوارکشید ای یحصارکش مجوز صدور عوارض: عوارض نام -6

 3 .................................................................................................................................... (مالک درخواست با) یکاربر رییتغ از یناش افزوده ارزش یبرا عوارض: عوارض نام -7

 9 ..................................................................................................................................................................................................... یاضاف واحد عوارض: عوارض نام -3

 11 .................................................................................................................................................................................... کیتفک نصاب حد یکسر عوارض :عوارض نام -9

 11 .............................................................................................................................................................................. استخر احداث مجوز صدور عوارض :عوارض نام -11



 سید احمد علمداری                                           3             بوهندی نجفی                                                              

 شهردار       رئیس شورای اسالمی شهر نخل تقی                                                                                                

 11 ................................................................................................................................................... شهر سطح در یعموم نگیپارک احداث یاختصاص عوارض: عوارض نام -11

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ......................................................................................................................................... یاضاف درب جادیا عوارض: عوارض نام -12

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .................................................................................................................................. ساختمان پروانه دیتجد عوارض: عوارض نام -18

 11 ............................................................................................................................................................ عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تجمیع اراضی: عوارض نام -11

 11 .............................................................................................................................................................. ارتفاع اضافه از یناش افزوده ارزش بر عوارض: عوارض نام -15

 12 ......................................................................................................................................................................... ساختمان راتیتعم مجوز صدور عوارض: عوارض نام -16

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ............................................................................................................................................................ پل عوارض: عوارض نام -17

 12 ............................................................................................................................................................................ شهر محدوده به ورود یانیاع عوارض: عوارض نام -13

 12 ...................................................................................................................... (یانبار و نگیپارک لوت،یپ) لیتبد ای یکاربر رییتغ افزوده ارزش یبرا عوارض: عوارض نام -19

 18 ................................................................................................................................................................................... یتجار تیقابل با یکاربر عوارض: عوارض نام -21

 18 ............................................................................................................................................................................................ یشهر ساتیتاس عوارض: عوارض نام -21

 18 ............................................................................................................................................................................. معبر به مشرف یآمدگ شیپ عوارض: عوارض نام -22

 11 ...................................................................................................................................................................................... اشغال طحس بر مازاد عوارض: عوارض نام -28

 11 ........................................................................................................................................................ مالک اطیح داخل در( کنسول تراس، بالکن،) عوارض: عوارض نام -21

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ..................................................................................یاقتصاد فعاالن فادهاست مورد اماکن هیکل از خدمات انهیسال عوارض: عوارض نام -25

 11 .................................................................................................................................................................. یشهر و یعموم خدمات سرانه نیتأم عوارض :عوارض نام -26

 15 ......................................................................................................................................................................................................... یحفار عوارض: عوارض نام -27

 15 ......................................... .گردد یم جادیا( یلیتفص طرح و جامع طرح) یشهر توسعه یطرحها براساس که دیجد یها یکاربر یایمزا و یاقتصاد افزوده ارزش عوارض: عوارض نام -23

 15 .........................................................................................................................................................................ریمغا یکاربر از استفاده ساالنه عوارض :عوارض نام -29

 15 ............................................................................................... مشرفیت برحق عوارض( معابر توسعه ای ضیتعر یطرحها یاجرا از یناش افزوده ارزش) عوارض: عوارض نام -81

  EFINED.DERROR! BOOKMARK NOT ..................................................................................................................................... هوشمند و منیا شهر عوارض: عوارض نام -81

 16 ........................................................................................................................................................................................... شهر سطح ساالنه عوارض: عوارض نام -82

 17 ............................................................................................................................................................................................... یشهر خدمات عوارض: عوارض نام -88

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ................................................................................................................... ها رکیس و ها شگاهینما نما،یس طیبل عوارض: عوارض نام -81

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .................................................................................................................... (دام کشتار) احشام ذبح به مربوط عوارض :عوارض نام -85

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ....................................................................................... ممنوعه محدوده در هینقل لیوسا انواع تردد مجوز صدور عوارض: عوارض نام -86

 17 .............................................................................................................................................................................................. سهم آموزش وپرورش :عوارض نام -87

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ............................................................................ خودرو و نیسنگ و یراهساز آالت نیماش و کلتیموتورس انهیسال عوارض: عوارض نام -83

 17 ................................................................................................................................................................................. (اشجار قطع) درخت قطع عوارض: عوارض نام -89

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .................................................................................................. شهر محدوده در واقع یتاالرها باغ و تاالر ساالنه عوارض: عوارض نام -11

 13 .......................................................................................................................................... یرسم اسناد دردفاتر یمیتنظ و یرسم اسناد الثبت حق عوارض :عوارض نام -11

 13 .................................................................................................................................................. معرف یتابلوها از ریغ به یطیمح غاتیتبل انهیسال عوارض :عوارض نام -12

                                                                  177.............................................................................................................................ناشی از خدمات استفاده موقت فضای روباز عوارض: عوارض نام -12

 13 ....................................................................................................................................(یور شهیپ حق مشاغل عوارض) شهیپ و کسب محل انهیسال عوارض: عوارض نام -18

 بهای خدمات: فصل دوم

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ......................................................................................................................... یرانیتاکس امور خدمات یبها نهیهز: خدمات یبها نام -1

 26 .................................................................................................................................................................... یاراض یساز آماده خدمات یهای و نهیهز: خدمات یبها نام -2

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .................................................................................................................................... شآموز خدمات یبها نهیهز: خدمات یبها نام -8

 26 ................................................................................................................................................. یشهردار هینقل لیوسا دادن اجاره خدمات یبها نهیهز: خدمات یبها نام -1

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ........................................................................................................ یجزئ معامالت حد در یشهردار در مصالح فروش: خدمات یبها نام -5
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  !BOOKMARK NOT DEFINEDERROR. ..................................................................................................................................... اهیگ و گل و درخت فروش: خدمات یبها نام -6

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT .............................................................................................................................. متفرقه امور خدمات یبها نهیهز: خدمات یبها نام -7

 27 ........................................................................................................................................................................ یکارشناس دیبازد خدمات یبها نهیهز: خدمات یبها نام -3

 23 ........................................................................................................................................................................ پسماند تیریمد خدمات، یبها نهیهز: خدمات یهاب نام -9

 29 .............................................................................................................................................................. یحفار آسفالت و میترم خدمات یبها نهیهز: خدمات یبها نام -11

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ...................................................................................................................... بار حمل با مرتبط خدمات یبها نهیهز: خدمات یبها نام -11

  DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT ............................................................................ شهر معابر سطح از نیسنگ بار با یها ونیکام عبور خدمات یبها نهیهز: خدمات یبها نام -12

 سایر درآمدها: فصل سوم

 29 .......................................................................................................................................... (یشهردار قانون 111 ماده 11 تبصره) یساختمان یمعامالت ارزش: درآمد نام -1

 81 .................................................................................................................................................................................... یاراض افراز و کیتفک قدرالسهم: درآمد نام -2

 81 ................................................................................................................................................. دولت یواگذار یاراض از یمسکون واحد و یاراض% 11 سهم: درآمد نام -8

 قانون چهار تبصره برابر شهر محدوده داخل به شهر میحر از خود یاراض جهت نیمالک یاتقاض هنگام شهر محدوده به ورود هنگام یشهردار سهم گانیرا یاراض% 21 تا: درآمد نام -1
 81 ............................................................................................................................ .ردیگ یم تعلق یشهردار به گانیرا لیذ شرح به 29/3/1867 مصوب امالک تیوضع نییتع

 81 ...................................................................................................................................................................................... یرشه عمران و ینوساز عوارض: درآمد نام -5

 81 ..................................................................................................................................................................................... رمنقولیغ و منقول اموال فروش: درآمد نام -6

 81 ............................................................................................................................................................................................... یگذار هیسرما و مشارکت: درآمد نام -7

 81 ......................................................................................................................................................................... یندگیآال عوارض و افزوده ارزش عوارض: درآمد نام -3

 81 یمردم و یدولت یها کمک: درآمد نام -9

 تعرفه: دفتر دوم

 عوارض: فصل اول 

 بهای خدمات : فصل دوم 

 سایر درآمدهای شهرداری: فصل سوم  

 فصل اول

 عوارض

 :نکته
 :باشد ذیل میعوارض محلی که توسط شهرداری پیشنهاد و توسط شورای اسالمی تصویب و پس از رعایت تشریفات قانونی توسط شهرداری باید وصول گردد به شرح 

 

 واحدی از نوع مسکونی بصورت تک( احداث اعیانی)عوارض زیربنا : نام عوارض -1
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی  به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
 از نوع مسکونی بصورت تک واحدی( احداث اعیانی)ارض زیر بنا عو

 نحوه محاسبه عوارض هر مترمربع شرح ردیف

 P%4 متر مربع 61تا زیر بنای  1

 P%6 متر مربع 111مترمربع تا زیر بنای  61مازاد بر  2

 P%12 متر مربع 151مترمربع تا زیر بنای  111مازاد بر  8

 P%18 متر مربع 211ا زیر بنای مترمربع ت 151مازاد بر  1

 P%24 متر مربع 811مترمربع تا زیر بنای  211مازاد بر  5

 P%32 متر مربع 111مترمربع تا زیر بنای  811مازاد بر  6

 P%40 متر مربع 511مترمربع تا زیر بنای  111مازاد بر  7

 P%48 متر مربع به باال 511مازاد بر  3
 P%20 انباری 9

P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قهقیمت منط 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
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ود تک واحدی دو واحد ساخته شمنظور از واحد مسکونی تک واحدی ، اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه ، بیش از یک واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات ( : 1)تبصره 
 .از نوع مجتمعهای مسکونی مالک عمل خواهد بود ( احداث اعیانی مسکونی ) محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا 

. وصول می باشدقابل  P.5به ازای هر متر مربع  با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی( خارج از اعیانی)در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزی ( : 2)تبصره 
 .گیرد چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی

در حکم اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول  سقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح تفصیلی بوده و بیش از آن. مساحت پارکینگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمی گردد( : 8)تبصره 
 .عوارض نیز خواهد بود

مالک محاسبه  این عوارض %51تا میزان مساحت قبل  در صورت نوسازی بناهای مسکونی موجود در محله های بافت فرسوده که دارای پروانه ساختمانی از شهرداری می باشند( : 1)تبصره 
  .قرار می گیرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صدور پروانه ساختمانی مجتمعها و آپارتمانهای مسکونی( احداث اعیانی)عوارض زیر بنا 
P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :سالمی شهرضریب تصویبی شورای ا 

 .منظور از واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری و یا در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد( : 1)تبصره 
م سطح کل زیربنا بر تعداد واحدهای مسکونی حاصل می مبنای سطح زیربنا عبارتست از متوسط زیربنای هر واحد که از تقسی( کارکنان دولت)در خصوص تعاونی های مسکن ( : 2)تبصره 

 .شود
 .اضافه می گردد  Pبه ضریب% 11با توجه به امکان دسترسی یکسان به طبقات و نظر به اینکه طبقات باالتردارای ارزش بیشتری می باشند لذا در مجتمعهای دارای آسانسور ( : 8)تبصره 
سقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح تفصیلی بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و عـالوه بـر جریمـه مشـمول     . محاسبه عوارض نمی گردد مساحت پارکینگ و خرپشته شامل( : 1)تبصره 

 .عوارض نیز خواهد بود
. قابـل وصـول مـی باشـد     P.5زی به ازای هـر متـر مربـع    با رعایت ضوابط و مقررات شهرسا( خارج از اعیانی)در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزی ( : 5)تبصره 

 .چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد

 (تجاری، اداری، صنعتی)عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد : نام عوارض -8
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

  
 8صنعتی  2اداری  1تجاری  طبقات ردیف

 P2 P8 P2 همکف 1

  P1.5 P2 P زیرزمین 2

 P5/1 P2 P اول 8

  P  P1.5 دوم به باال 1

   P51% P انباری 5

  P5/1 P نیم طبقه 6

     

P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد ای گران دارای چند بر باشد قیمت منطقه ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی. 
 .شود استفاده می 5-2برای محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع چند واحد تجاری، اداری از جدول  2-5
وزارت  81/11/1869مـورخ   21151/ 8/1احدهای تجاری، صنعتی و اداری، شماره قسمتی از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، صدور پروانه های ساختمانی، و)

 (کشور
 

 عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع و دهنه مجاز: نام عوارض -1
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16ی اسالمی شهر به استناد بند شورا :مرجع تصویب کننده

 ها و آپارتمانهای مسکونی صدور پروانه ساختمانی مجتمع( احداث اعیانی)عوارض زیر بنا : نام عوارض -2
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16سالمی شهر به استناد بند شورای ا :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض ردیف
  (میانگین سطح واحد ÷صد . )P.%12 متر مربع 211تا زیر بنای  1

  (میانگین سطح واحد ÷صد . )P.%16 متر مربع 111مترمربع تا زیر بنای  211ر مازاد ب 2

  (میانگین سطح واحد ÷صد . )P.%18 متر مربع 611مترمربع تا زیر بنای  111مازاد بر  8

  (میانگین سطح واحد ÷صد . )P.%22 متر مربع 311تا  مترمربع 611مازاد بر   1

  (میانگین سطح واحد ÷صد . )P.%26 متر مربع 1111تا  مترمربع 311مازاد بر   5

  (میانگین سطح واحد ÷صد . )P.28 متر مربع 1111بیش از   6

 (میانگین سطح واحد ÷صد . )P.%14 انباری 7
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 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
 

 مالحظات 2اداری  1تجاری  طبقات ردیف
 P2/1 (11+n)P8/1(n+11) همکف 1

n با  تعداد واحد تجاری یا اداری حداقل آن برابر
 باشد می 2

منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعالم شده 
 .های تفضیلی است از سوی طرح

 P15/1 (11+n)P2/1(n+11) زیرزمین 2
 P15/1 (11+n)P2/1(n+11) اول 8
 P (11+n)15/1(n+11) دوم به باال 1
 P.15/1 (11+n)P(n+11) انباری 6
 P15/1 (11+n)P(n+11) نیم طبقه 7
    

وزارت  81/11/1869مورخ  21151/ 8/1قسمتی از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، صدور پروانه های ساختمانی، واحدهای تجاری، صنعتی و اداری، شماره ) 
 ( کشور

 هادی –ا ضوابط مجاز اعالم شده توسط طرح تفضیلی با ارتفاع و دهنه مغایر ب( تجاری، اداری، صنعتی)عوارض پذیره یک مترمربع از واحد : نام عوارض -5
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ولضمانت اجرایی وص

 .شود محاسبه می 5-8نباشد عوارض پذیره یک مترمربع واحد تجاری از جدول ( دهنه و ارتفاع مجاز اعالم شده توسط طرح تفضیلی)ها برابر با ضوابط شهرسازی  چنانچه دهنه و ارتفاع مغازه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چنـد درب باشـد مـالک محاسـبه دهنـه مجـاز       دهنه مورد نظر برای هر مغازه یعنی بر هر مغازه، در این دستورالعمل عبارتست از فاصله بین دو تیغه، بنابراین چنانچه یک مغازه دارای : توضیح
 .ترین بر مغازه، مالک عمل خواهد بود ها از جهات مختلف باشند فقط اضافه بر دهانه مجاز از بزرگ و به اضافه طول آن عوارض پذیره تعلق خواهد گرفت و چنانچه دهانهاست 

 .چنانچه تعداد مغازه ها از یک باب بیشتر باشد برای محاسبه از فرمول کلی زیر استفاده می کنیم: 1-5
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 %85بقیه حاالت  %11 %51 اول
  %81 %15 دوم

  %21 %85 سوم بباال
  %21 %21 انباری

  %11 %11 نیم طبقه
 : توضیحات

ریافت مـی شـود و دریافـت وجـه دیگـری تحـت هـر عنـوان و یـا عـوارض صـدور پروانـه             در زمان صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری، اداری و صنعتی فقط عوارض پذیره محاسبه و د .1
 .ساختمانی مجاز نمی باشد

 .های مختلط مسکونی وفق مقررات و ضوابط مربوط دریافت خواهد شد در ساختمان: تبصره
باشـد و در اجـرای    التی زمین که مالک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی هر شهر میمحاسبه عوارض پذیره بر اساس قیمت منطقه ای روز می باشد که عبارت است از آخرین ارزش معام .2

 .گردد تعیین و ابالغ می 1866قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال  61ماده 
محاسبه  قیمت منطقه ای جبهه اول% 31ازاد بر آن بر اساس ای جبهه اول و م متر عمق بر اساس قیمت منطقهسی عوارض پذیره مجتمع های اداری و تجاری مانند پاساژ، تیمچه، سرای تا  .8

 .می شود
 .بر اساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد کالًعوارض پذیره واحدهای صنعتی  .1
 .تعیین می شود 8عمق جبهه بر اساس بند در محاسبه عوارض پذیره نیم طبقه احداثی در داخل سطوح تجاری صرفاَ مساحت نیم طبقه ایجاد شده مالک محاسبه است و  .5
وزارت  81/11/1869مـورخ   21151/ 8/1قسمتی از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، صدور پروانه های ساختمانی، واحدهای تجاری، صنعتی و اداری، شماره )

 (کشور
 :یادآوری

برابـر عـوارض پروانـه     15های کلیـه کاربریهـای ایـن دفترچـه معـادل       های مسکونی واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و مجتمع مجتمععوارض صدور پروانه مازاد تراکم واحدهای مسکونی، . 1
 . ساختمانی همان کاربری محاسبه و باید توسط مالک به حساب شهرداری واریز گردد

، پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع در صورت صدور رای ابقاء بنا عالوه بر پرداخت جریمه کمیسیون در صورتیکه مالک بدون مجوز نسبت به احداث بنای مازاد تراکم اقدام نماید. 2
 . ماده صد، توسط مالک باید عوارض مازاد تراکم نیز به حساب شهرداری واریز نماید

 

 عوارض تمدید پروانه ساختمانی: نام عوارض -6
 ها قانون شهرداری 55ماده  26بند  شهرداری نخل تقی به استناد :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

انی قید گردیده ، نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نماید در غیر این صورت چنانچه مالک نتواند در مدت اعتبار پروانه مالک مکلف است در مهلت مقررکه در پروانه ساختم: توضیح 
 .،عملیات ساختمانی خود را به پایان برساند باید نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمائید 

 . گردد ساختمانی قید گردیده نسبت به اتمام ساختمان خود اقدام نمایند در اینصورت مشمول عوارض تمدید می باشند در مهلت مقرر که در پروانه کلیه مالکین موظف می: 1تبصره 

ان را اسی از مالک اخذ و ساختمچنانچه مالکین در مهلت مقرر قیدگردیده در پروانه نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام ننمایند صرفاَ عوارض سطح شهر،پسماند و کارشن :2تبصره 
 .گردد سال تجاوز ننماید تمدید می 5یکسال دیگر در صورتی که از 

بایست نسبت به استرداد  نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری می  از احداث بنا صرف( با ر اول )مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه   :8تبصره  
 . در صد عوارض دریافتی اقدام نمایند 11کسر  عوارض صدور پروانه پس از

 باشد؛ های ساختمانی به شرح زیر می زمان پروانه مدت  :1تبصره 
 .ساختمان به لحاظ مهندسی دارای شکل نامنظم باشد -1

 .حداقل از سه جهت نیاز به یک نماسازی داشته باشد -2
 ن در در آنها رعایت گرددضوابط مربوط به مباحث پانزدهم و نوزدهم مقررات ملی ساختما

 .صالح انجام گیرد تأسیسات و مفاد مندرج در پروانه ساختمانی توسط عوامل ذی -سازه  –معماری  –های مصوب نما  اجرا مطابق با نقشه -1

 .گردد های مجوز و ضوابط ترافیکی در آنها می ها و گذرگاه شباب در استانداردهای ایمنی و حفاظت ساختمان -5
 ضوابط و معلولین جسمی و حرکتی غائط  -6
 .های معتبر تأیید صالحیت شده های فنی مربوط به بتن و فوالد و جوش توسط شرکت انجام تست -7

و مابه التفاوت آن به عنوان ن کسر اعتبار پروانه ساختمانی نباید از پنج سال تجاوز نماید در این صورت کلیه عوارض به روز محاسبه گردیده و فارس قبلی پرداخت گردیدهاز آ: 6تبصره 
 .گردد های احداث گردیده و در سال برای امالکی که هیچ گونه احداثی در آن صورت نگرفته تمدید می گردد متأسفانه یک سال دیگر برای ساختمان عوارض تمدید پرداخت می

ا به اتمام رسانده بردرخواست پایان کار نماید مشروط بر اینکه اتمام عملیات ساختمانی، نماسازی، کف کلیه مالکینی که در مهلت دوباره ترهان طبق تبصره چهار عملیات ساختمانی ر: 7تبصره 
از قبیل ارائه سند شش دانگ، نام )ار سازی و عملیات اجرایی داخلی در مهلت یاد شده طبق بازدید محل از سوی شهرداری به تأیید رسیده باشد، اما به جهت تشریفات صدور پایان ک

 نشانی، زمان آتشسا
 .  گردد امکان صدور پایان کار مقدور نباشد در زمان صدور پایان کار مشمول عوارض تمدید نمی( های خدماتی اداره استاندارد و ارائه گواهی کیفیت بنا  تأیید شرکت

آن از مالک وصول میگردد و مشمول پرداخت جریمه تاخیر نمی %25محاسبه گردیده و  چنانچه مالک در موعد مقرر نسبت به تمدید پروانه اقدام نماید عوارض پذیره یا زیر بنا به روز -1
 :در غیر اینصورت عوارضی بنام تاخیراتمام ساختمان  به شرح زیر محاسبه و عالوه بر عوارض تمدید وصول میگردد. گردد

 A = S * Z * P * T 
 Aعوارض تاخیر در اتمام ساختمان=  
 Sمساحت اعیانی ملک=  
 Zدرصد می باشد 5ضریب عوارض در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری که  = 
 Pقیمت منطقه ای ملک=  

 
 

 عوارض صدور مجوز حصارکشی یا دیوارکشی: نام عوارض -7
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده
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 شهردار       رئیس شورای اسالمی شهر نخل تقی                                                                                                

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16تناد بند شورای اسالمی شهر به اس :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع حصارکشی یا دیوارکشی به ازای هر متر طول ردیف

 P×%20 اراضی داخل محدوده شهر 1
 P×%10 م شهراراضی واقع در حری 2

P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
کشاورزی، و سایر واقـع در حـریم شـهر،    برای زمینهای زراعی، باغی و . پذیرد عوارض صدور مجوز حصارکشی از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و با درخواست مالک انجام می -1

 .گردد های مصوب اقدام می حصارکشی طبق استعالم از مراجع قانونی مربوطه یا طرح
 .ارتفاع مجاز برای دیوارکشی یا فنس و یا نرده برابر ضوابط شهرسازی خواهد بود. 2
چگونه مجوزی در جهت احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صدور مجوز حصار کشی بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی، هی. -8

 .صراحتاً قید شود
کشـی متوقـف   ه شود، صدور مجوز حصار چنانچه مدارک معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضائی و ذیصالح مبنی بر عدم مالکیت و یا داشتن معارض ارائ -1

 .خواهد شد
میـدان قـرار گرفتـه و    قانون شهرداری نسبت به زمین یا بنای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شـهر کـه در خیابـان یـا کوچـه و یـا        111به استناد ماده  -5

ا تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه بـه ایجـاد نـرده یـا دیـوار یـا مرمـت آن کـه         شهرداری ب. منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهرسازی باشد
گی و صـوب شـورا در زمینـه زیبـایی و پـاکیز     منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می توانـد بـه منظـور تـامین نظـر و اجـرای طـرح م       

در این صـورت حسـاب شـهرداری بـدواً بـه مالـک       . شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید
نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظـرف مهلـت مقـرره اعتـراض کـرد       روز از تاریخ  ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض 15ابالغ می شود در صورتی که مالک ظرف مدت 

 .ارجاع خواهد شد 77موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 
لف اسـت بـر طبـق مقـررات     در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مک 77صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 
 .اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد

 عوارض  بهر برداری از معابر جهت تجهیز کارگاه: نام عوارض -3
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :کننده مرجع تصویب
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

معابر عمومی جهت احداث واحدهای ساختمانی وتجهیز کارگاه و تخلیه مصالح دارند ضمن کلیه مالکینی که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختمانی در مدت اعتبار پروانه نیاز به استفاده از 
 .ه موارد حفاظتی می باشد درخواست کتبی به شهرداری وارائه تعهدات الزم در صورت موافقت شهرداری ملزم به پرداخت عوارض بر اساس دستور العمل زیر  ضمن رعایت کلی

درصد عرض پیاده رو را تا زمان احداث سقف طبقه همکف ،اشغال نماید در مواردی که عرض پیاده رو کمتر از یک متر باشد دپوی مصالح در 81اند تا دپوی مصالح حداکثر می تو:ضمنا 
 .تمام پیاده رو صورت می گیرد

 .ی بایست بال فاصله  به داخل سا ختمان انتقال یابد بدیهی است پس از احداث سقف  طبقه همکف ،نگهداری مواد ومصالح ساختمانی در تمام پیاده رو ممنوع بوده وم
  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض بهره برداری از معابر ردیف

 S×P×20% معابر فرعی 1

 S×P×50% معابر اصلی 2
S  : مورد استفادهمساحت 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
P :با اصالحات بعدی  1866م مصوب های مستقی قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 

 S×Z×P    : نحوه محاسبه عوارض

 (با درخواست مالک)عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری : نام عوارض -9
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16د شورای اسالمی شهر به استناد بن :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 .عوارض ذیل را وصول نماید تغییر کاربری حاصل گردد، شهرداری باید 5در صورتیکه مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و کمیسیون ماده 
 S×Z×P    : نحوه محاسبه عوارض

S  :مساحت تغییر کاربری یافته 

Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 

 

 (مالکبا درخواست )افزوده ناشی از تغییر کاربری  عوارض برای ارزش
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 شهردار       رئیس شورای اسالمی شهر نخل تقی                                                                                                
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 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 0 مسکونی 1

2 

آموزش 
تحقیقات و 

 فناوری

4 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 4 آموزشی 8
 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 4 اداری و انتظامی 1

5 

خدماتی  تجاری
انتفاعی و غیر 

 انتفاعی 

4 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 4 ورزشی 6
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 4 درمانی 7

3 
 -فرهنگی
 هنری

4 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9 
پارک و فضای 

 سبز

0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 5 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 مذهبی 11
 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 تجهیزات شهری 11

12 
تاسیسات 

 شهری

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 

18 
حمل و نقل و 

 انبارداری

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 

 6 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 4 نظامی 11

15 
باغات و 
 کشاورزی

0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 5 

 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 میراث تاریخی 16
 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 طبیعی 17
 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 حریم 13

19 
تفریحی و 
 توریستی

4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 0 5 

 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 صنعتی 21
 

 عوارض واحد اضافی: نام عوارض -11
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
ارجاع و اگر کمیسیون ماده صد رای بر ابقاء بنـا صـادر نمایـد، آن وقـت     های سطح شهر اگر مالکین نسبت به احداث واحد اضافی اقدام و پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد  در کلیه کاربری

 .عالوه بر اخذ جریمه عوارض ذیل نیز وصول گردد
 

 نحوه محاسبه عوارض واحد اضافی هر واحد نام کاربری ردیف
 SP1 مسکونی 1

 SP2 کاربری تجاری 2

 SP3 کاربری اداری 8

 SP1.5 ها سایر کاربری 1

 
S  :احت واحد اضافیمس 
P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
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 عوارض کسری حد نصاب تفکیک اراضی :نام عوارض -11
 ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  شهرداری نخل تقی :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :تصویب کنندهمرجع 
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
صورتیکه برای هر یک از موارد توسـط هیـات عمـومی دیـوان عـدالت اداری یـا مراجـع        باشد در  فوق به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت باطل گردیده و فعال قابل وصول نمی  عوارض

 .باشد مجدداً تایید گردد از تاریخ صدور رای یا ابالغ قابل اجرا می
 

 مبلغ عوارض کسر حد نصاب تفکیک نوع کاربری ردیف
 Z×P×1.50 مسکونی 1
 Z×P×1 آموزش تحقیقات و فناوری 2

 Z×P×1 آموزشی 8

 Z×P×1 و انتظامی اداری 1

 Z×P×2 (انتفاعی و غیر انتفاعی ) خدماتی-تجاری 5

 Z×P×1 ورزشی 6

 Z×P×1 درمانی 7

 Z×P×1 هنری -فرهنگی 3

 Z×P×0 پارک و فضای سبز 9

 Z×P×1 مذهبی 11

 Z×P×2.50 تجهیزات شهری 11

 Z×P×2.50 تاسیسات شهری 12

 Z×P×1.50 حمل و نقل و انبارداری 18

 Z×P×1 نظامی 11

 Z×P×1.50 باغات و کشاورزی 15

 Z×P×1 میراث تاریخی 16

 Z×P×1.50 طبیعی 17

 Z×P×1 حریم 13

 Z×P×1 تفریحی و توریستی 19

 Z×P×1.50 صنعتی 21

S  : مساحت کسری حدنصاب تفکیک 
P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ب تصویبی شورای اسالمی شهر ضری 
 عوارض حق تفکیک عرصه مسکونی وتجاری  :نام عوارض -11 
  % 11تفکیک عرصه  مسکونی  
  %111تفکیک عرصه  تجاریی  

 .گردد عوارض استخرهای شنا براساس تعرفه کاربری ورزشی محاسبه می -
درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی کاربری مربوطه محاسـبه   50.های غیرورزشی و غیرکشاورزی به ازای هر مترمربع مساحت معادل  خری در کاربریعوارض استخرهای شنا یا هر است -2

 .و وصول گردد
 .وصول گرددمحاسبه و  2Pعوارض استخرهای کشاورزی در صورت ارایه مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح به ازای هرمترمربع مساحت با هر عمق  -8
P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 

 اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر عوارض: نام عوارض -18
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
  :توضیحات

 (.سبت به احداث پارکینگ موردنیاز اقدام نمایندزیربنای خود ن)کلیه مالکین مکلفند براساس ضوابط شهرسازی برای احداث ( الف
به منظور تـأمین پارکینـگ عمـومی سـطح شـهر کـه مـالکین بتواننـد از آنهـا اسـتفاده           ( موارد شش گانه ذیل)باشد  در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی( ب

این عـوارض   7/7/1837نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب  آیین 7با اصالحات بعدی و ماده  12/1/1816ها مصوب  رینامه مالی شهردا آیین 29ماده  2به استناد بند . نمایند
 .وصول و هزینه گردد( عوارض اختصاصی)گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر بعنوان  تصویب می

 عوارض صدور مجوز احداث استخر :نام عوارض -12
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16به استناد بند  شورای اسالمی شهر :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
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 چگونگی محاسبه عوارض

 

 حاتتوضی مبلغ عوارض نوع کاربری ردیف

 گانه تعلق عوارض مواد شش S×P×10 مسکونی 1
 

درصورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ دریک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق (: 1)تبصره 
بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ موردنیاز طبق ضوابط . دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد

بند  6درنظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل شهرسازی، پارکینگ 
 :ذیل می باشد

 
متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محـل اتومبیـل رو    15ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض  -1

 .نداشته باشد
متر و بیشـتر واقـع شـده و دسترسـی بـه محـل        21عرض  ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به -2

 .اتومبیل رو نداشته باشد
ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه  -8

 .قطع آن را نداده است
 .مکان عبور اتومبیل نباشدساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، ا -1
ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیـاد ، احـداث پارکینـگ در آن از نظـر فنـی مقـدور        -5

 .نباشد
در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنـی نتـوان در سـطح طبقـات احـداث       -6

 .نمود پارکینگ
 

 S×P×15 فناوری آموزش تحقیقات و 2

 S×P×15 آموزشی 8

  S×P×35 اداری و انتظامی 1

5 
انتفاعی و غیر ) خدماتی-تجاری

 (انتفاعی 
×S×P 13 

 S×P×15 ورزشی 6

 S×P×15 درمانی 7

 S×P×15 هنری -فرهنگی 3

 S×P×15 پارک و فضای سبز 9

 S×P×15 مذهبی 11

 S×P×15 تجهیزات شهری 11

 S×P×15 یتاسیسات شهر 12

 S×P×15 حمل و نقل و انبارداری 18

 S×P×15 نظامی 11

 S×P×15 باغات و کشاورزی 15

 S×P×15 میراث تاریخی 16

 S×P×15 طبیعی 17

 S×P×15 حریم 13

 S×P×15 تفریحی و توریستی 19

 S×P×15 صنعتی 21

 .گردد این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان وصول می( د
 .شود های عمومی در سطح شهر هزینه می اندازی پارکینگ ین عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راها( هـ
S  :مساحت حذف پارکینگ هر کاربری 
P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
قـانون شـهرداری    111کمسیون ماده هرگونه نقشه فاقد ضوابط تامین پارکینگ تایید نمیگردد مگر در موارد شش گانه فوق، در صورت هر گونه تخلف در تامین پارکینگ پرونده به : بصرهت

 ا طبق جدول فوق محاسبه واعالن نمایدها ارجاع داده خواهد شد و کمسیون مذکور مجاز است در صورت رای بر ابقاء ،جریمه حذف یا کسر پارکینگ ر

 عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تجمیع اراضی: نام عوارض -11
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
 
 

 .های خدمات شهری کلیه مالکین به هنگام تجمیع اراضی خود با هر کاربری باید به شرح جدول ذیل عوارض تجمیع پرداخت نمایند به منظور تامین قسمتی ازهزینه
 محاسبه عوارض شرح ردیف

 S×P×%10 تجمیع اراضی با هر کاربریعوارض  1

P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
S  :مساحت زمین تجمیع شده 

 عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اضافه ارتفاع: نام عوارض -15
 ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند . خل تقیشهرداری ن :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع در صورتیکه کمیسـیون رای بـر   . ناهای احداثی را اضافه بر ارتفاع ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاد نمایددر صورتیکه مالک از هر کاربری سقف ب

 . گردد ابقاء بنا صادر نماید آنگاه عالوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد عوارض اضافه ارتفاع بشرح ذیل وصول می
 

 رضمحاسبه عوا شرح ردیف
 N×1×P×S عوارض اضافه ارتفاع 1
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P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
N  :باشد ارتفاع بنا است که حداقل یک می. 
S  :مساحت اضافه ارتفاع انجام شده 
 

 عمیرات ساختمانعوارض صدور مجوز ت: نام عوارض -16
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 ریقانون شهردا 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
 . گردد عوارض صدور مجوز تعمیرات بشرح ذیل وصول می

 
 محاسبه عوارض شرح ردیف

 ها به ازای مجوز تعمیرات ساختمانی برای کلیه کاربری 1
درصد از مبلغ صدور پروانه ساختمانی همان  11معادل

 کاربری
S  : مورد استفادهمساحت 
Z  :  11= ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر% 
P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  نطقهقیمت م 

 S×Z×P    : نحوه محاسبه عوارض
و غیره بوجود  بی، پزشکی ،درمانیتامادامی که مالکین و یا قائم مقام قانونی آنها تغییری در وضعیت ملک خود اعم از واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی ،ورزشی ،مذه( : 1)تبصره 

 . فت نیاورند که مغایر با مفاد پروانه ساختمان و نقشه تایید شده از سوی شهرداری نباشد، عوارض تحت عنوان تعمیرات به آنان تعلق نخواهد گر
 .تغییر اساسی در سفت کاری می باشدنخواهد شد و صرفاً تعمیرات اساسی بدون ....( نقاشی ، کف سازی و )این عوارض شامل تعمیرات جزئی یا داخلی ( : 2)تبصره 

 

 عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر: نام عوارض -17
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 یات بر ارزش افزودهقانون مال 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
 . گردد شوند درصورتی که ملک دارای اعیانی باشد ارقام برابر فرمول  ذیل برای یک بار وصول می هنگام ورود اراضی که از حریم شهر به داخل محدوده شهر وارد می

 S×Z×P    : نحوه محاسبه عوارض 
P : با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  منطقهقیمت 
Z  : درصد قیمت منطقه ای همان کاربری 11ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر برابر با 
S  :مساحت اعیانی ورود به محدوده شهر 

 (رکینگ و انباریپیلوت، پا)عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری یا تبدیل : نام عوارض -13
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 اریقانون شهرد 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
 عوارض بر ارزش افزوده تغییر کاربری

 مبلغ عوارض شرح ردیف
 p×5×S تغییر کاربری از پیلوت به مسکونی 1

 p×10×S تغییر کاربری از پیلوت به تجاری 2

 p×6×S ها تغییر کاربری از پیلوت به سایر کاربری 8

 p×10×S تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی 1

 p×15×S رکینگ به تجاریتغییر کاربری از پا 5

 p×6×S ها تغییر کاربری از پارکینگ به سایر کاربری 6

 p×4×S تغییر کاربری از انباری به مسکونی 7

 p×8×S تغییر کاربری از انباری به تجاری 3

 p×6×S ها تغییر کاربری از انباری به سایر کاربری 9

P :با اصالحات بعدی  1866ستقیم مصوب های م قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
S  :مساحت تغییر کاربری یافته 

 S×Z×P    : نحوه محاسبه عوارض
 .باشد قابل وصول می 5ها جدول فوق پس از تصویب کمیسیون ماده  عوارض بر ارزش افزوده تغییر کاربری -1
عوارض فوق را پرداخت و  درصد 51ربری را تصویب ننماید و امکان تعطیلی محل یا برگشت به حالت اولیه مقدور نباشد مالک مکلف است معادل تغییر کا 5تا زمانیکه کمیسیون ماده  -2

 .در این صورت هیچگونه حقی برای مالک ایجاد نخواهد گردید
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P :عدی با اصالحات ب 1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
S  :مساحت تغییر کاربری یافته 

 عوارض کاربری با قابلیت تجاری: نام عوارض -19
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی  به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1اها و تبصره قانون شور 31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 عوارض کاربری با قابلیت تجاری

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف
 Z.10.S تجاری عوارض کاربری با قابلیت 1

2 
 تجاری عوارض کاربری با قابلیت

 باری تجاریبرای بالکن و ان
Z.5.S 

ختمانی نسبت به احداث تجـاری  امالکی که بر اساس طرح تفضیلی دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که برخالف پروانه سا( : 1)تبصره 
همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسـیون  . یون ماده صد قابل وصول استیا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیس 5اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده 

 . یا کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند 5ماده 
یس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت فروش کاربری تجاری معاف بوده و صرفاً عوارض در مجتمع های تجاری، عالوه بر فضای باز طبقات ، راهروی جلوی مغازه ها ، راه پله ها ، سرو( : 2)تبصره 

  .پذیره از آنها قابل وصول است
و از طبقــه سـوم بــه بــاال  % 61، طبقـه دوم  %71، طبقــه اول %  31محاســبه ایـن عــوارض در مجتمـع هــای تجــاری بـرای طبقــه همکـف معــادل ضـریب مصــوب ، بــرای زیـرزمین       ( : 8)تبصـره  

جبهـه اول محاسـبه مـی    % 61و بعد از آن تا انتهـای مجتمـع معـادل    %  31متر پشت جبهه اول  11همچنین عمق جبهه اول برابر ضریب مصوب و مازاد برآن تا . محاسبه می گردد%51ادلمع
 .گردد

 .عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد( : 1)تبصره 
P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
S  :مساحت کاربری قابلیت تجاری 
 S×Z×P    : نحوه محاسبه عوارض 
 

 عوارض تاسیسات شهری: نام عوارض -21
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 . باشد این عوارض مخصوص نصب یا ایجاد تاسیسات شهری می
 :تاسیسات شهری همانند 

های آب، سوخت و گاز  منبع -1  ترانسفور موتورها  -8 تاسیسات مخابرات، برق، وزارت نیرو ، گاز -2 ...(ایرانسل، همراه اول، رایتل و)خابرات های م دکل -1
هرگونه تاسیساتی  -3  های برق دکل -7 های مردمی آوری کمک های امانت، جمع های تلفن، صندوق کیوسک -6 کافوهای مخابرات  -5  

 .تعرفه قید نشده باشدکه دراین 
 S×50%×P= عوارض تاسیسات شهری 

 ها ها و دیش های مخابرات و تاسیسات و آنتن عوارض ماهیانه بر دکل
 ریال511.111.ماهیانه ...(ایرانسل، همراه اول، رایتل و (به ازای هر دکل

 ریال511.111به ازای هر آنتن مخابرات ماهیانه 
 ریال111.111به ازای هر دیش مخابرات ماهیانه 

 .گیرد های خانگی و مصارف شخصی تعلق نمی ها و آنتن عوارض فوق شامل دیش: تبصره
P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
S  :باشد مساحت اشتغال شده توسط تأسیسات که حداقل یک مترمربع می. 

ر ضـوابط و مقـررات اقـدام الزم بعمـل     برای کلیه موارد فوق بایستی براساس ضوابط شهرسازی و ایمنی مجوز الزم اخذ گردد در صورت نصب هر گونه تاسیسات بدون مجوز شـهرداری برابـ  
 .آید می

 آمدگی مشرف به معبر عوارض پیش: نام عوارض -21
 ها قانون شهرداری 55ماده  26اد بند شهرداری نخل تقی به استن :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
از شناخته شده است و همچنین در صورتیکه مالکین بدون مجـوز شـهرداری بـرخالف ضـوابط و مقـررات شهرسـازی و عـدم رعایـت          هایی که در ضوابط طرح تفصیلی مج این عوارض برای محل

هرداری ضـمن  ایجاد نمایند پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجـاع در صـورتیکه کمیسـیون رای بـر ابقـاء بنـا صـادر نمایـد شـ         ( کنسول، تراس، بالکن)سیما و منظر شهری مشرف به معابر 
 .نماید دریافت جریمه عوارض پیش آمدگی مشرف به معبر بشرح ذیل وصول می

 
 محاسبه عوارض شرح ردیف

 درصد از عوارض پروانه ساختمان همان کاربری 5هر مترمربع معادل  ها عوارض پیش آمدگی مشرف به معبر در کلیه کاربری 1
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 .دشو حداقل مساحت پیش آمدگی یک مترمربع محاسبه می

 عوارض مازاد بر سطح اشغال: نام عوارض -22
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
در صـورتیکه کمیسـیون مـاده صـد رای بـر ابقـاء بنـا صـادر نمایـد آنگـاه           . در صورتیکه مالکین مازاد برسطح اشتغال بنا احداث نمایند، باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صـد ارجـاع گـردد   

 .نماید ذیل وصول میشهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض مازاد بر سطح اشتغال را بشرح 
 

 محاسبه عوارض شرح ردیف
 برابر قیمت منطقه ای 7 های توسعه شهری مسکونی تک واحدی به ازای هر مترمربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال برابر طرح 1
 بر قیمت منطقه ایبرا3 های توسعه شهری مجتمع مسکونی  به ازای هر مترمربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال برابر طرح 2
 برابر قیمت منطقه ای11 های توسعه شهری تجاری  به ازای هر مترمربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال برابر طرح 8
 برابر قیمت منطقه ای17 ... های توسعه شهری اداری،بانک هاو به ازای هر مترمربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال برابر طرح 1
 برابر قیمت منطقه ای 15 های توسعه شهری سایر  هر مترمربع احداث اعیانی مازاد بر سطح اشغال برابر طرحبه ازای  5

P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
S  : باشد یک مترمربع میمساحت اشتغال شده توسط تأسیسات که حداقل. 

  S×Z×P    : نحوه محاسبه عوارض

 
 .گردد عوارض فوق برابر جدول محاسبه و وصول می

 محاسبه عوارض شرح ردیف
 اختمان هر کاربریدرصد از جمع عوارض صدور پروانه س 5 داخل حیاط مالک هر مترمربع( بالکن، تراس، کنسول)عوارض  1

 .گردد مساحت کمتر از یک مترمربع برای محاسبه عوارض یک مترمربع تلقی می

 عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری :نام عوارض -21
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16د بند شورای اسالمی شهر به استنا :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
ها مالکین مکلفند تا سقف بیست و  شهرداری 111قانون اصالح ماده  8قانون مالیات بر ارزش افزوده باتوجه به اینکه به استناد تبصره  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16به استناد بند 

ان به یا افراز برای تأمین سرانه فضاهای عمومی و همچنین تا بیست و پنج درصد از باقیمانده ملک خود را جهت تامین معابر سطح شهر بصورت رایگپنج درصد از ملک خود را هنگام تفکیک 
توانـد بـا مجـوز شـورای      ر نباشـد شـهرداری مـی   پـذی  الذکر اگر امکان تامین انواع سرانه فضاهای عمـومی و خـدمات امکـان    از طرفی به استناد تبصره چهار قانون فوق. شهرداری تحویل نمایند

انـد مکلفنـد برابـر جـدول ذیـل نسـبت بـه         نموده اسالمی شهر معادل ریالی آنرا از مالک دریافت نماید فلذا کلیه مالکینی که بدون اجازه شهرداری نسبت به تفکیک یا افزار ملک خود اقدام
 .پرداخت وجه به شهرداری اقدام نمایند

 
ینوع کاربر ردیف  درصد ملک 

 مسکونی 1

قانون  1تبصره درصد مورد توافق بر اساس ضوابط 
و اعالم قیمت روز زمین توسط 111اصالح ماده 

.گردد کارشناس رسمی دادگستری تعیین می  

 آموزش تحقیقات و فناوری 2
 آموزشی 8
 اداری و انتظامی 1
(انتفاعی و غیر انتفاعی ) خدماتی-تجاری 5  

 ورزشی 6

 درمانی 7

هنری -فرهنگی 3  

 پارک و فضای سبز 9
 مذهبی 11

 تجهیزات شهری 11

 تاسیسات شهری 12

 حمل و نقل و انبارداری 18

 در داخل حیاط مالک ( بالکن، تراس، کنسول)عوارض : نام عوارض -28
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 یات بر ارزش افزودهقانون مال 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
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 نظامی 11

 باغات و کشاورزی 15

 میراث تاریخی 16

 طبیعی 17

 حریم 13

 تفریحی و توریستی 19

  

 صنعتی 21

 

مجوز حفاری صدورعوارض : نام عوارض -25  

ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده  

قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده  

قانون شهرداری 77کمیسیون ماده : ضمانت اجرایی وصول  

 
 .اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را بشرح ذیل پرداخت نمایند

 
 فرمول محاسبه برای هر متر حفاری موضوع عوارض ردیف

 ریال1.111.111 متر وبزرگراه ها 11حفاری در معابر آسفالت باالی  1

 لریا1.111.111 متر  11حفاری در معابر آسفالت زیر  2

 ریال911.111 روها حفاری در پیاده 8

 ریال151.111 اند هایی که هنوز آسفالت نشده حفاری در محل 1

 

 .گردد ایجاد می( طرح جامع و طرح تفصیلی)های جدید که براساس طرحهای توسعه شهری  عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری: نام عوارض -26
 ها قانون شهرداری 55ماده  26تقی به استناد بند  شهرداری نخل :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
یابند که در نتیجه برای مالکین ارزش افزوده زیادی دربر دارد فلذا در هنگام مراجعه مـالکین بـه شـهرداری جهـت اخـذ       الک مالکین تغییر کاربری میهای جامع و تفصیلی ام بر اثر اجرای طرح

 .مجوز ساخت و ساز شهرداری باید عوارض ذیل را وصول نماید
 S×Z×P    : نحوه محاسبه عوارض

S  :مساحت تغییر کاربری یافته 

Z  :1=یبی شورای اسالمی شهرضریب تصو 
P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
 

 عوارض ساالنه استفاده از کاربری مغایر :نام عوارض -27
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16اسالمی شهر به استناد بند  شورای :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

هـای قیـد شـده در     طرفـی مـالکین نیـز مکلفنـد در کـاربری      از. شهرداری مکلف است ضوابط شهرسازی را رعایت نماید 1851قانون شهرسازی و معماری ایران مصوب سال  7به استناد ماده 
. که هر مالک خالف ضوابط شهرسازی در ملک از کاربری مغایر استفاده نماید در صورتی. های توسعه شهری فقط براساس کاربری قید شده در ملک استفاده بنماید پروانه ساختمانی یا در طرح

که فرآیند کمیسیون ماده صد طی گردد مالک یا ذینفع مکلف است عوارض سـالیانه را برابـر جـدول     تا زمانی. ارجاع تا اقدامات الزم بعمل آید شهرداری باید مراتب را به کمیسیون ماده صد
 .ددرصد هزینه تغییر کاربری را بصورت سالیانه تا زمین تعیین تکلیف به شهرداری پرداخت نمای 11حداقل ( به نسبت کاربری مربوطه) تغییر کاربری

 
S  :مساحت محل مورد استفاده 

P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 

 

 عوارض برحق مشرفیت( ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر)عوارض : نام عوارض -23
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
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 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
 

گردنـد و بـرای مـالکین ارزش     شوند و یا امالک از عرض کمتر به عرض بیشـتر مشـرف مـی    لکین بر اثر آزادسازی و بازگشایی معابر جدید امالک مشرف به معبر میدر مواردی که در اراضی ما
 .گردد فلذا مالکین مکلفند عوارض ذیل را پرداخت نمایند افزوده ایجاد می

 عوارض برحق مشرفیت( معابر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه) 
 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه ) عوارض بر حق مشرفیت  
 (معابر

 
 

 (عرض معبر جدید-عرض معبر قدیم)× P.%30×متراژ عرصه برای امالکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند 1

2 
 برای امالکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند

عرض معبر -عرض معبر قدیم)× P.%35×متراژ عرصه باقیمانده
  (جدید

  (عرض معبر جدید-عرض معبر قدیم)× P.%40×متراژ عرصه امالکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود 8

 

 . عوارض حق مشرفیت به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک او قابل وصول خواهد بود  زمان وصول( : 1)تبصره 
  .مطالبات مالک قابل پایاپای است امالکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننماید حق مشرفیت در مقابل( : 2)تبصره 

ر و قبل از عقب نشینی می باشد و ضمناً امالکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند مادامی که مالک از بر جدید استفاده نمی کنـد و د  Pدر رابطه با بند یک مالک عمل ( : 8)تبصره 
  .ارض نخواهد بودپنجره در بر جدید احداث نمی نماید مشمول پرداخت این عو

  .درصد از حق مشرفیت جبهه اول کسر و مابقی باید پرداخت گردد 51امالکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند به ازای هر جبهه ( : 1)تبصره 
 .ملک بیشتر باشد( کارشناسی)قیمت روز % 21مبلغ پرداختی توسط مالک نبایستی از حداکثر ( : 5)تبصره 

 

 عوارض ساالنه سطح شهر: نام عوارض -29
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77ن ماده کمیسیو :ضمانت اجرایی وصول

 
گردند اما تا زمان انجام ممیزی امـالک   اند مشمول وصول عوارض نوسازی می هائی که ممیزی امالک انجام داده شهرداری 7/9/1817قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  2به استناد ماده 

 .ید عوارض سالیانه سطح شهر را به شرح ذیل وصول نمایدشهر که باید برای اولین بار با مجوز وزارت کشور صورت پذیرد شهرداری با

 عوارض ساالنه سطح شهر= عوارض عرصه + عوارض اعیان + عوارض مستحدثاث 
A      +            B        +             D          =عوارض ساالنه سطح شهر 

K :(اعیانی)ارزش معامالتی ساختمان 
 

 :براساس متراژ اعیانی مستحدثه ، نوع سازه ساختمان وکاربری آن مطابق جدول وبارعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد(عم از مختلط وغیر مختلطا) ارزش معامالتی اعیانی امالک 
 (ارقام به هزار ریال)قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه نوع کاربری اعیانی ردیف

 سایر تمام بتن،اسکلت بتونی وفلزی،سوله

 درصد  51 611.111 تجاری،مسکونی  واداری 1

-درمانی،تفریحی-صنعتی،کارگاهی،آموزشی،بهداشتی 2
ورزشی،فرهنگی،هتلداری،گردشگری،حمل 

 ....و( توقفگاه)ونقل،انبار،پارکینگ عمومی

 درصد  51 551.111

 درصد  51 511.111 ....(دامپروری،دامداری،پرورش گل وگیاه و) کشاورزی 1

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معلمالتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هرمتر مربع ساختمان % 81اسبه ارزش معامالتی اعیانی امالک ،برای مح:تذکر
 .مندرج در جدول فوق اضافه می گردد

 
به قیمت هر متر مربع %( 11)از طبقه پنجم به باال به ازای هر طبقه باالتر  ده درصد( وتبدون احتساب زیر زمین وپیل) در ساختمانهای مسکونی واداری بیش از چهار طبقه -1

 .جدول فوق اضافه می شود 2ساختمان  ردیف 
 .درصد قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج درجدول فوق تعیین میگردد 51ارزش هر متر مربع پارکینگ وانباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل  -2

تاسقف )از کل ارزش معامالتی اعیانی ملک % 1سال نسبت به سال محاسبه ارزش معامالتی  21تا سقف ( باارائه اسناد ومدارک مثبته) ء هر سال قدمت ساختمان به ازا -8
 که مطابق بندهای فوق تعیین میگردد کسر میشود( درصد21

= A  یک و نیم درصد ×P  ×مساحت عرصه 
= B  یک و نیم درصد× K  × اعیانمساحت 
= D  عوارض مستحدثات ×یک و نیم درصد 

K  : با اصالحات بعدی  1861های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ارزش معامالت اعیان موضوع ماده 
ی مستقیم با اصالحات بعدی رقم تعیین ها قانون مالیات 61های گرمایشی و سرمایشی که برای هر یک هر سال توسط کمیسیون ماده  نمای لوکس، آسانسور، سیستم: مستحدثات عبارتند از 

 . گردد می
 محاسبه میگردد 6محاسبه قیمت عرصه با ضریب : تبصره 
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 عوارض خدمات شهری: نام عوارض -81
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ه ماد 16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
 .گردد ذیل وصول میض ذیل طبق جدول به منظور حفظ و نگهداری و افزایش سطوح فضای سبز و هم چنین افزایش  توان تجهیزاتی جهت حفظ شهر از نظر خدمات ایمنی و آتش نشانی عوار

 
 محاسبه عوارض شرح ردیف

 معادل یک ونیم درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی ها عوارض فضای سبزبه هنگام صدور پروانه ساختمانی برای کلیه کاربری 1
 ور پروانه ساختمانیمعادل  یک ونیم درصد از عوارض صد ها نشانی به هنگام صدور پروانه ساخمانی برای کلیه کاربری عوارض آتش 8

 

 عوارض سهم آموزش وپرورش: نام عوارض -81
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :انت اجرایی وصولضم

 
را از مالک اخذ نموده ( تفکیک،پذیره ونوسازی یا سطح شهر)از عوارض% 5به منظور تاسیس وتوسعه واحدهای آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته، به شهرداری اجازه داده میشود معادل 

 ./میگردد واریز نموده تا در موارد مذکور هزینه نماید وبه حسابی که از طرف خزانه آموزش وپرورش اعالم
 محاسبه عوارض شرح ردیف

 (تفکیک،پذیره ونوسازی یا سطح شهر)درصد از عوارض  5معادل  سهم آموزش وپرورش% 5عوارض  1
 

 عوارض حاصل از فروش بلیط مسافرت وباربری: نام عوارض -82
 ها قانون شهرداری 55ماده  26بند شهرداری نخل تقی به استناد  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
 ازفروش بلیط مسافرت وباربری% 5

 برابر تعرفه اعالن شده از طرف سازمان پایانه ها و حمل ونقل( اتوبوس،مینی بوس وسواری های برون شهری)وش بلیط مسافرت وباربری از فر% 5اخذ :  1تبصره 

 در مورد سرویس های دربستی بدون توجه به تعداد مسافر، بصورت ظرفیت کامل محاسبه واعالن میگردد: 2تبصره 

 (ارقطع اشج)عوارض قطع درخت : نام عوارض -88
 ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند نخل تقی   شهرداری  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
باشد برای محاسبه عوارض فوق از فرمـول   ضروری می( مصوب شورای عالی استانها 15/12/1839قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب )نامه  ت مفاد آیینرعای

 .گردد ذیل استفاده می
      

B  : تنه درخت می باشد در صورتیکه یک درخت چند تنه داشته باشد محیط قطورترین تنه درخت مبنای بن درخت که عبارتست از محیط درخت از محل رستنگاه زمین یا نقطه تماس زمین با
 .محاسبه عوارض قرار میگیرد

Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر. 
N  :باشد نوع درخت که بشرح جدول زیر می. 
 

 ضریب درخت نوع درخت ردیف
 1 کاج 1
 11 درخت مثمر 2
 2 سرو 8
 8 زبان گنجشک 1
 7 خرما 5
 1 سایر 6

 .باشد نامه می آیین 7الذکر و یا تصمیم کمیسیون ماده  نامه اجرایی فوق چگونگی حمل درختان مشمول این تعرفه جهت آسب نرسیدن به درخت براساس آیین -1
 ریال 211.111عوارض تخریب چمن به ازای هر مترمربع  -2
 ریال 811.111ر مترمربع شهرداری به ازای ه  عوارض تخریب گل و گیاه -8
 درصد عوارض قطع همان درخت 21عوارض انتقال درخت به محل دیگر معادل  -1

رسیده باشد و مالک یک درخت در محل قبلی یا هر محلـی کـه کمیسـیون تعیـین کنـد       7به تایید کمیسیون ماده ...( آفت زدگی درخت، خشک شدن و)در صورتی که به هر دلیل منجمله  -5
 .گیرد عوارض قطع درخت تعلق نمی غرس نماید
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 الثبت اسناد رسمی و تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی حقعوارض  :نام عوارض -81
 ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  نخل تقیشهرداری  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
 الثبت اسناد رسمی و تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی حقعوارض 

 شرح ردیف

1 

از ( یـا اداره ثبـت اسـناد   )سـناد رسـمی   الثبت اسناد رسمی و تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی محاسـبه و توسـط دفـاتر ا    این عوارض معادل هشت درصد هزینه حق
 . گردد متقاضیان ذیربط اخذ و به حساب شهرداری واریز می

 .گردد به مؤدیان اعالم می( توسط شهرداری)چگونگی و زمان واریز عوارض به حساب شهرداری طی نامه مکتوب 

 

 عوارض سالیانه تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرف :نام عوارض -85
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :نهاد دهندهپیش

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
راهـی و   سـازی معـابر پیـاده    ها، مناسـب  پاکسازی نماها و جداره)اشخاص حقوقی و مشاغل و اصناف ضرورت دارد به استناد ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری  به منظور معرفی

 .به ذینفعان ابالغ نمایدشهرداری اندازه تابلو معرف هر شغل را تهیه و تدوین و  25/9/1837مصوب مورخ ( پیاده رها، ساماندهی به منظر شهری
گردد بایـد   توسط شهرداری ابالغ می که هر شخص حقیقی یا حقوقی بخواهند تابلویی مازاد بر اندازه تابلوی معرفی نصب نمایند با رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت نکات ایمنی که در صورتی

 .عوارض بشرح ذیل پرداخت نمایند
 
 

 ای هر مترمربع مازاد بر مساحت تابلوی معرف سالیانهبه از استفاده کننده از تابلو ردیف
 P  اصناف 1

 2P های دولتی ادارات و ارگان 2

 1.5P مشاغل غیرمشمول نظام صنفی 8

 1.5P کارخانجات و سایر 1

 
 . گردد نصب می  باشد که براساس ضوابط شهرسازی و با مجوز شهرداری بر سر درب مغازه این عوارض فقط برای تابلوهایی می – 1تبصره 
 .باشد پذیر می نامه مالی شهرداری امکان ها، میادین با اجازه شهرداری و براساس ضوابط و مقررات آیین روها، پارک تابلوها و بیلبوردهای قابل نصب در معابر، پیاده -2تبصره 
 .باشد روها و با تشخیص شهرداری می کف خیابان، پیاده  ها، ها، جداره ضا، آسمان، بدنه خودروها، پلمنظور از تبلیغات هرگونه نوشته، نور، پرتاب بالن، بدنه اماکن، دیوارها، ف -8تبصره 
 .شود متر مربع محاسبه می سانتی 51سانتی مترمربع معادل  51مساحت کمتر از  -1تبصره 

P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 

 

 ناشی از خدمات واستفاده موقت از فضاهای روباز  عوارض: نام عوارض -86
 ها قانون شهرداری 55ماده  26شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 . گردد شوند درصورتی که ملک دارای اعیانی باشد ارقام برابر فرمول  ذیل برای یک بار وصول می هنگام ورود اراضی که از حریم شهر به داخل محدوده شهر وارد می
 S×Z×P    : نحوه محاسبه عوارض 

P :با اصالحات بعدی  1866های مستقیم مصوب  قانون مالیات 61ای موضوع ماده  قیمت منطقه 
Z  :(درصد جهت اعیانی21درصد قیمت منطقه ای همان کاربری جهت عرصه و 11برابر با ) ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر 
S  :مساحت اعیانی ورود به محدوده شهر                                                              
   

 (وری عوارض مشاغل حق پیشه)سالیانه محل کسب و پیشه  عوارض: نام عوارض -87
 ها قانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند . نخل تقی شهرداری  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1اها و تبصره قانون شور 31ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 
. 

 

 89تعرفه عوارض كسب و پيشه سال 

 قيمت به ریال – 89برابر تصویب  5تا  3حق صدور ) 
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 93قیمت مصوب سال  93قیمت پیشنهادی سال  شرح صنف ردیف

 1،511،111 1،511،111 آشپز 1

 1،511،111 1،511،111 تیرآهن کشی و آرماتور بند و مشابه آن -جرا کننده اسکلت فلزی  2
 1،111،111 1،111،111 آجر فروشان 8
 1.511.111 1،511،111 آرایشگران زنانه 1

 1.111.111 1.111.111 آرایشگاه مردانه 5
 311،111 311،111 تیغ تمیز کن چاپخانه وصحاف -اره وچاقو تیزکن  6
 8،111،111 8،111،111 آزمایشگاه طبی ورادیولوژی وفیزیوتراپی 7
 1،111،111 1،111،111 آژانس پستی و دفاتر تلفن راه دور 3
 1،111،111 1،111،111 اسباب داران وعالفان وفروشندگان حبوبات 9

 1،211،111 1،211،111 اطاق سازان انواع خودرو 11
 1،111،111 1،111،111 ماکواریوم وماهی اکواریو 11
 1،511،111 1،511،111 اگزوز واگزوز فروش و مشابه آن 12

 1،111،111 1،111،111 البسه کودک تا دو دهنه 18
 1،511،111 1،511،111 الکتریک وبرق کارساختمان 11

 1،111،111 1،111،111 امانت فروش و سمساری 15
 8،111،111 8،111،111 آموزشگاه راهنمایی ورانندگی 16
 1،211،111 1،211،111 آموزشگاه های ماشین نویسی حسابداری وتقویتی ومشابه آن 17
 8،111،111 8،111،111 متر مربع به باال51انبار تجاری بازرگانی  13
 1،511،111 1،511،111 متر مربع 51انبار تجاری بازرگانی تا  19
 1،211،111 1،211،111 آهنگران اتومبیل 21
 1،211،111 1،211،111 قچیاورا 21
 1،511،111 1،511،111 ایزوگام وایزوگام فروش آسفالت کار 22

 2،511،111 2،511،111 بار فروشان میدان 28

 1،811،111 1،811،111 باز های کامپیوتری و ویدیو کلوپ 21

 1،511،111 1،511،111 باسکول داران 25

 1،511،111 1،511،111 باشگاه ورزشی تفریحی 26

 1،511،111 1،511،111 باطری وبرق کار اتومبیل 27

 311،111 311،111 بافندگان تریکو جوراب 23

 1،511،111 1،511،111 برق صنعتی 29

 1،111،111 1،111،111 بستنی و فالوده بندی 81

 2،111،111 2،111،111 بسته بندی مواد غذایی 81

 1،111،111 1،111،111 بلوک سازان 82

 1،311،111 1،311،111 ه های مسافربریبنگا 88

 2،511،111 2،511،111 بنگاه های معامالت امالک 81

 1،511،111 1،111،111 بوتیک داران 85

 1،511،111 1،511،111 بوفه سینما و تماشا خانه ها 86
 1،111،111 1.111.111 بیمارستان خصوصی 87
 1.5111.111 1،511،111 پخش نمایندگی مواد لبنی 83
 1.511.111 1،511،111 پرده دوزی وپرده فروشی 89
 1،511،111 1،511،111 پرس استیل -پرس سازی  11
 311،111 311،111 پنبه فروش جزء 11
 1،111،111 1،111،111 پوستین فروش 12
 1،511،111 1،511،111 پوشش کاران تزیینات ساختمانی و نما کاران بیرون ساختمان 18
 1،111،111 1،111،111 پیراهن دوز 11
 8،511،111 8،511،111 (قیر  -مازوت  -گازوییل  -مشعل )پیمانکاران نفت  15
 311،111 311،111 پیک موتوری 16
 1،511،111 1،511،111 تابلو سازان 17
 1،511،111 1،511،111 تابلو نویسان 13

 1،511،111 1،511،111 تانکر ساز و مخزن ساز 19
 1،511،111 1،511،111 شکار سند پالستتراشکار و جو 51
 1،111،111 1،111،111 ترمیم داشبورد وفایبر گالس 51
 1،111،111 1،111،111 تزریقات پانسمان 52
 1،211،111 1،211،111 تعاونی های توزیع ومصرف 58
 1،111،111 1،111،111 تعمیر دستگاه اپتیک وعدسی تعمیر عینک 51
 1،211،111 1،211،111 گی والکتریکیتعمیر لوازم برقی خان 55
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 1،111،111 1،111،111 تعمیر دستگاه نان پزی 56
 1،511،111 1،511،111 طال سازی -تعمیر طال  57
 1،511،111 1،511،111 تعمیر کاران اتومبیل 53
 1،211،111 1،211،111 تعمیر کاران الکتروموتور وترانس پیچ 59
 1،211،111 1،211،111 ول گاز اتومبیلتعمیر کاران پمپ بنزین وکپس 61
 1.211.111 1.211.111 تعمیر کاران رادیاتور 61
 1،211،111 1،211،111 تعمیر کاران لوازم یدک خانگی وفروشندگان قطعات 62
 1،211،111 1،211،111 تعمیر کاران ماشین های کشاورزی 68
 911،111 911،111 دوچرخه -تعمیر کاران موتور سیکلت  61
 1،111،111 1،111،111 تعمیر جک وپوستر 65
 1،211،111 1،211،111 تعمیر کار وفروشندگان لوازم صوتی تصویری 66
 1،211،111 1،211،111 تعمیر لوازم عکاس 67
 1،111،111 1،111،111 تعمیر وفروشنده لوازم گازسوز 63
 1،111،111 1،111،111 فروشنده لوازم نفت سوز.تعمیر و 69
 1،111،111 1،111،111 میر کاران ماشین سنگین و کشاورزی وتعمیر جک وبوسترتع 71
 1،111،111 1،111،111 تعویض روغنی وپنچرگیری 71
 1،111،111 1،111،111 تهیه کنندگان وفروشندگان عرقیات معطر 72
 1،211،111 1،211،111 تودوز اتومبیل 78
 1،211،111 1،211،111 توزیع قطعات الکتریکی والکترونیکی 71
 1،211،111 1،211،111 متر مربع مساحت 511توقفگاه ها و پارکینگ ها زیر  75
 1،511،111 1،511،111 متر مربع مساحت 511توقفگاه ها و پارکینگ ها باالتر از  76
 1،211،111 1،211،111 تولید کننده لبنیات 77
 1،211،111 1،211،111 تولید کننده و عمده فروش قند ریز وآبنات ونقل پز 73
 8،511،111 8،511،111 جایگاه پمپ بنزین وکپسول گاز 79
 1،511،111 1،511،111 جلو بند وکمک فنر ساز 31
 1،511،111 1،511،111 جوشکار 31
 1،211،111 1،211،111 چاب سیلک 32
 1،111،111 1،111،111 چابخانه مسطح 38
 1،111،111 1،111،111 چلوکبابی 31
 911،111 911،111 صیر بافیح 35
 2،111،111 2،111،111 حفاری 36
 1،111،111 1،111،111 حق العمل کاران فروش دام 37
 1،111،111 1،111،111 حلوا عصاری سازی 33
 1،111،111 1،111،111 خاتم سازان 39
 1،111،111 1،111،111 خاتم فروش 91
 1،211،111 1،211،111 ماشینی سفید پز -خبازی سنتی و ماشینی  91
 1،111،111 1،111،111 خدمات آمبوالنس و حمل متوفیات 92
 1،111،111 1،111،111 خدمات فنی اداری 98
 1،111،111 1،111،111 خراز وفروشنده مهر و تسبیح و جانماز و جعبه هدیه 91
 911،111 911،111 خراط 95
 311،111 311،111 خرید و فروش مواد بازیافتنی و نان خشکی 96
 911،111 911،111 خشکشو ولباسشویی 93
 911،111 911،111 خطاطی 93
 911،111 911،111 خیاطان سری دوز 99

 1،111،111 1،111،111 خیاط تک دوز 111
 1،111،111 1،111،111 خیاط زنانه 111
 911،111 911،111 دارالترجمه 112
 1،211،111 1،211،111 دارو خانه 118
 1،111،111 1،111،111 نجره ساز آهنیدرب وپ 111
 1،211،111 1،211،111 درمانگاه و کلینیک های درمانی 115
 1،111،111 1،111،111 درودگر 116
 1،111،111 1،111،111 دفاتر ازدواج و طالق 117
 1،211،111 1،211،111 دفاتر اسناد رسمی 113
 1،111،111 1،111،111 دفاتر تاکسی تلفنی 119
 1،211،111 1،211،111 فاتر حسابرسی مالی حقوقی گمرکی و مشابه آند 111
 1،111،111 1،111،111 دفاتر حمل و نقل بارکش های شهری 111
 1،111،111 1،111،111 دفاتر رنگ آمیز ساختمان 112



 سید احمد علمداری                                           21             بوهندی نجفی                                                              

 شهردار       رئیس شورای اسالمی شهر نخل تقی                                                                                                

 2،511،111 2،511،111 دفاتر شرکت ها و موسسات سیاحتی ، جهانگردی و ایرانگردی 118
 1،111،111 1،111،111 کت های بیمهدفاتر شر 111
 8،511،111 8،511،111 دفاتر فروش بلیط هواپیما وقطار 115
 2،111،111 2،111،111 دفاتر کار 116
 1،111،111 1،111،111 دفاتر مخابراتی 117
 2،111،111 2،111،111 دفاتر مهندسین مشاور و مقاطع کاران 113
 911،111 911،111 دفتر روزنامه 119
 8،111،111 8،111،111 خدماتی -تولیدی  -دفتر شرکت های تجاری  121
 1،111،111 1،111،111 دکور ساز چوبی 121
 1،211،111 1،211،111 دندان پزشکان 122
 1،211،111 1،211،111 دندان سازان 128
 1،111،111 1،111،111 دوزندگان و سازندگان چادر و خیمه 121
 911،111 911،111 زغال فروشی 125
 311،111 311،111 رفوگر 126
 911،111 911،111 رنگ کار مبل 127
 1،111،111 1،111،111 رنگرز تار وپود فروش رنگ البسه و خامه و ساخت مواد شمعی وبر 123
 911،111 911،111 رنگ ریزی 129
 1،211،111 1،211،111 روغن فروشی 181
 1،111،111 1،111،111 رویه کوبی مبل 181
 911،111 911،111 ریخته گر 182
 1،111،111 1،111،111 زیراکس واوزالیدو چاپ نقشه و چاپ سیلک 188
 911،111 911،111 ساخت ابزار آالت موسیقی 181
 911،111 911،111 ساخت انواع صنایع آلومینیومی 185
 911،111 911،111 ساخت کاشی هفت رنگ 186
 311،111 311،111 ساخت مجسمه های گچی و سنگی 187
 1،111،111 1،111،111 ساخت مصنوعات سنگی 183
 1،211،111 1،211،111 ساخت و فروش چمدان وکیف 189
 1،111،111 1،111،111 ساخت و فروش صنایع فلزی فرفوژه 111
 911،111 911،111 سازندگان جعبه مقوایی 111
 1،211،111 1،211،111 سازندگان درب و پنجره آلومینیومی 112
 1،211،111 1،211،111 سازندگان و فروشندگان ظروف آلومینیوم 118
 911،111 911،111 (کوزه گری)سازندگان و فروشندگان ظروف سفالین  111
 911،111 911،111 سازندگان و فروشندگان عینک 115
 911،111 911،111 سازنده وسایل حرارتی شومینه و بست لوله آب گاز 116
 911،111 911،111 زساعت سا 117
 1،511،111 1،511،111 سالن غذا خوری چلوکبابی 113
 8،111،111 8،111،111 سایر صادر کنندگان 119
 8،111،111 8،111،111 سایر عمده فروشان 151
 311،111 311،111 سراج 151
 1،111،111 1،111،111 سرد خانه ها 152
 911،111 911،111 سری ساز 158
 311،111 311،111 فالفل فروشیسمبوسه و 151
 1،511،111 1،511،111 سنگ فروش و سنگ تراش و شومینه و گچ بری 155
 1،111،111 1،111،111 سوپر مارکت 156
 1،111،111 1،111،111 سیگار فروش و عمده فروش سیگار 157
 1،111،111 1،111،111 شرکت ها و موسسات تبلیغاتی 153
 1،111،111 1،111،111 شعبه نفتی 159
 911،111 911،111 شیشه بر و فروشندگان شیشه 161
 2،111،111 2،111،111 صادر کنندگان فرش 161
 1،111،111 1،111،111 صافکار 162
 1،111،111 1،111،111 صحاف و دفتر ساز 168

 1،111،111 1،111،111 صراف 161
 1،111،111 1،111،111 طال و جواهر فروش 165
 1،111،111 1،111،111 ر و آبکار و فروش اسید و سپر سازظریف کا 166
 911،111 911،111 عایق کاران 167
 911،111 911،111 عتیقه فروش و نقره ساز 163
 911،111 911،111 عطار سقط فروش 169



 سید احمد علمداری                                           22             بوهندی نجفی                                                              

 شهردار       رئیس شورای اسالمی شهر نخل تقی                                                                                                

 911،111 911،111 عکاس 171
 1،511،111 1،511،111 عمده فروش شیرینی 171
 2،111،111 2،111،111 عمده فروش فرش 172
 1،111،111 1،111،111 عمده فروش قاب و قاب سازسی 178
 1،511،111 1،511،111 عمده فروش لوازم الکترونیک 171
 2،111،111 2،111،111 عمده فروش لوازم الکتریکی 175
 2.111.111 2.111.111 عمده فروش لوازم یدکی 176
 1،111،111 1،111،111 عمده فروش آلومینیوم و روی 177
 911،111 911،111 عمده فروشان اسباب بازی 173
 8،111،111 8،111،111 عمده فروشان آهن 179
 1،511،111 1،511،111 عمده فروشان ایرانیت 131
 1،511،111 1،511،111 عمده فروشان بلور چینی و استیل 131
 1،511،111 1،511،111 عمده فروشان پارچه 132
 1،111،111 1،111،111 اسفنج و پنبه عمده فروشان پتو و 138
 1،111،111 1،111،111 عمده فروشان پالستیک 131
 1،111،111 1،111،111 عمده فروشان پوشاک 135
 911،111 911،111 عمده فروشان خراز 136
 8،111،111 8،111،111 عمده فروشان خشکبار و آجیل و صادر کنندگان 137
 5.111.111 5.111.111 عمده فروشان رنگ 133
 911،111 911،111 عمده فروشان عینک 139
 511،111 511،111 عمده فروشان فرش ماشینی 191

 311،111 311،111 عمده فروشان کارتن 191
 1،111،111 1،111،111 عمده فروشان کفش و لوازم 192
 1،511،111 1،511،111 عمده فروشان لوازم التحریر 198
 1،511،111 1،511،111 هداشتیعمده فروشان لوازم ب 191
 8،511،111 8،511،111 عمده فروشان لوازم بهداشتی ساختمان 195
 2،111،111 2،111،111 عمده فروشان لوازم بهداشتی و غذایی 196

 8،111،111 8،111،111 عمده فروشان لوازم خانگی و لوازم صوتی و چرخ خیاطی 193
 2،111،111 2،111،111 عمده فروشان لوازم ورزشی 193
 2،511،111 2،511،111 عمده فروشان لوازم و ماشین های اداری و کامپیوتر 199
 2،511،111 2،511،111 عمده فروشان لوازم یدک خانگی و ایمنی و آتش نشانی 211
 1،111،111 1،111،111 عمده فروشان مقوا و کاغذو کارتن 211
 8،111،111 8،111،111 عمده فروشان مواد پروتئینی 212
 8،111،111 8،111،111 عمده فروشان مواد غذایی 218
 8،111،111 8،111،111 عمده فروشان مواد غذایی و بنکدار 211
 2،111،111 2،111،111 عمده فروشان موکت و کاغذ دیواری و لوازم مربوطه 215
 2،111،111 2،111،111 عمده فروشان دوچرخه و موتور سیکلت 216
 1،111،111 1،111،111 ماهی عمده فروش 217
 1،111،111 1،111،111 عمده فروش زغال و چوب 213
 2،111،111 2،111،111 عمده فروشی روغن 219
 311،111 311،111 فتوکپی وتکثیر اوراق 211
 311،111 311،111 فروش پیچ ومهره 211
 1،111،111 1،111،111 فروش سنگ های قیمتی 212
 711،111 711،111 فروش سیم الکی 218
 311،111 311،111 آینه کاری و شیشه خم -شیشه گری  -فروش شیشه سکوریت  211
 911،111 911،111 فروش صنایع دستی 215
 911،111 911،111 فروش قلیان و لوازم منسوبه 216
 1،111،111 1،111،111 فروش کپسول های آتش نشانی 217
 311،111 311،111 فروش الستیک مستعمل و روکش شده 213
 1،111،111 1،111،111 فروش لوازم التحریر 219
 1،211،111 1،211،111 فروش لوازم ایمنی و کپسول آتش نشانی 221
 1،211،111 1،211،111 فروش لوازم پرده 221
 911،111 911،111 فروش لوازم رویه کوبی 222
 911،111 911،111 فروش لوازم قنادی و نشاسته 228
 1،111،111 1،111،111 محصوالت آلومینیو می فروش 221
 1،211،111 1،211،111 فروش ورق های پالستیک دار PVC-MDFیونولیت و روکش  225
 2،311،111 2،311،111 فروش و نصب آسانسور 226
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 1،111،111 1،111،111 فروشگاه زنجیره های بزرگ مانند رفاه و مشابه آن 227
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان ابزار 223
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان ابزار آالت ساختمانی و وسایل تنظیف 229
 911،111 911،111 فروشندگان اجناس کادویی 281
 911،111 911،111 فروشندگان اسباب بازی 281
 911،111 911،111 فرو شندگان اسفنج و پتو وپنبه 282
 911،111 911،111 فروشندگان اسکناس و تمبر 288
 2،111،111 2،111،111 فروشندگان آهن 281
 911،111 911،111 فروشندگان آهن قراضه 285
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان باسکول 286
 911،111 911،111 فروشندگان بذر وسم و لوازم مرغداری و زنبورداری 287
 1،711،111 1،711،111 فروشندگان بزرگ لباس 283
 1،111،111 1،111،111 بلور و چینی و استیل فروشندگان 289
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان پارچه 211
 611،111 611،111 فروشندگان پرنده 211
 311،111 311،111 فروشندگان پالستیک و مشمع 212
 711،111 711،111 فروشندگان پوست و روده 218
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان پوشاک 211
 911،111 911،111 وشندگان تخته و الوارفر 215
 911،111 911،111 مربا جات -رب گوجه فرنگی  -فروشندگان ترشیجات  216
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان تلفن همراه 217
 311،111 311،111 فروشندگان جگر 213
 311،111 311،111 فروشندگان چتایی و قیر 219
 911،111 911،111 فروشندگان چوب 251
 911،111 911،111 فروشندگان خشکبار و آجیل 251
 911،111 911،111 فروشندگان تابلوهای خط ونقاشی 252
 911،111 911،111 فروشندگان خوار بار وماست بندی 258
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت 251
 1،211،111 1،211،111 فروشندگان رنگ 255
 611،111 611،111 ندگان ریسمانفروش 256
 311،111 311،111 فروشندگان ساعت 257
 1.211.111 1.211.111 فروشندگان ساندویچ و پیتزا تا یک دهنه 253
 1.611.111 1.611.111 فروشندگان ساندویچ و پیتزا بیش از یک دهنه 259
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان شیشه و آینه اتومبیل و ترمیم شیشه 261
 311،111 311،111 فروشندگان عکس و پوستر 261
 911،111 911،111 فروشندگان ظروف یکبار مصرف 262
 911،111 911،111 فروشندگان فرش سنتی 268
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان فرش ماشینی و موکت فرشی 261
 711،111 711،111 فروشندگان کارتن 265
 1،211،111 1،211،111 مافروشندگان کاشی و آجرن 266
 711،111 711،111 فروشندگان کاغذ و مقوا 267
 711،111 711،111 فروشندگان کاموا 263
 911،111 911،111 فروشندگان کباب و جگر 269
 611،111 611،111 فروشندگان کتاب 271
 311،111 311،111 فروشندگان کفش دست دوز 271
 311،111 311،111 فروشندگان گل 272
 711،111 711،111 فروشندگان گل های مصنوعی 278
 711،111 711،111 فروشندگان گلیم وجاجیم 271
 1،211،111 1،211،111 فرو شندگان الستیک 275
 911.111 911.111 فروشندگان لباس زیر 276
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان لوازم آرایشی 277
 311،111 311،111 فروشندگان لوازم ایرانیت 273
 911،111 911،111 فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان 279
 311،111 311،111 فروشندگان لوازم بهداشتی و تغذیه کودک 231
 1.211.111 1.211.111 فروشندگان لوازم پزشکی 231
 611،111 611،111 فروشندگان لوازم تزیینی بدل 232
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان لوازم خانگی 238
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 311،111 311،111 فروشندگان لوازم صنایع فلزی 231
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان لوازم صوتی و تصویری 235
 311،111 311،111 فروشندگان لوازم عکاس 236
 311،111 311،111 فروشندگان لوازم کفاشی چرم 237
 711،111 711،111 فروشندگان لوازم مرغداری و زنبور داری 233
 2،111،111 2،111،111 فروشندگان لوازم مهندسی 239
 311،111 311،111 فروشندگان لوازم موسیقی 291
 1.211.111 1.211.111 فروشندگان لوازم وابزار صنعتی 291
 911.111 911.111 فروشندگان لوازم ورزشی 292
 2،111،111 2،111،111 فروشندگان لوازم یدک اتومبیل سبک و سنگین 298
 1،511،111 1،511،111 فروشندگان لوازم یدک دوچرخه و موتور سیکلت 291
 2،111،111 2،111،111 فروشندگان لوازم یدک انواع الکترو موتور 295
 1،511،111 1،511،111 فروشندگان ماشین آالت کشاورزی و ساختمانی و صنعتی 296
 311،111 311،111 فروشندگان ماهی 293
 311،111 311،111 مه های تزیینیفروشندگان مجس 293
 1.111.111 1.111.111 فروشندگان مرغ و تخم مرغ 299
 1،511،111 1،511،111 فروشندگان مصالح ساختمانی 811
 311،111 311،111 فروشندگان مالمین وپالستیک 811

 1،111،111 1،111،111 فروشندگان مواد پروتئینی وسوسیس وکالباس و همبرگر 812
 611،111 611،111 وشندگان مواد ضد عفونیفر 818
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان موکت و کاغذ دیواری وپوشش کاران ساختمان 811
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان میز وصندلی و پلمیری 815
 mdf 1،111،111 1،111،111فروشندگان میز و کمد چوبی و کابینت  816
 1.211.111 1.211.111 بارفروشندگان میوه و تره  817
 511،111 511،111 فروشندگان نوار و کتاب درسی 813
 311،111 311،111 فروشندگان نوشابه 819
 1.111.111 1.111.111 فروشندگان نوشت افزارو لوازم التحصیل ولوازم اداری 811
 711،111 711،111 فروشندگان وتعمیر کاران چرخ خیاطی 811
 1،111،111 1،111،111 عمیر کاران ماشین های اداری و کامپیوترفروشندگان و ت 812
 611،111 611،111 فروشندگان و دوزندگان لباس ارتشی 818
 1،111،111 1،111،111 فروشندگان و واردکنندگان گیسوی مصنوعی و موسسات کاشت مو ترمیم 811
 311،111 311،111 فروشندگان آب میوه و آب میوه گیری 815
 311،111 311،111 روشنده پارچه مبلیف 816
 611،111 611،111 فروشنده روسری و جوراب 817
 311،111 311،111 فروشنده شیرو قهوه کاکائو 813
 911.111 911.111 قالیشویی و موکت شویی 819
 1،111،111 1،111،111 قصاب 821
 611،111 611،111 قفل و کلیدساز 821
 1،111،111 1،111،111 قناد و شیرینی پز 822
 911.111 911.111 سفره خانه -چایخانه سنتی  -قهوه خانه داران  828
 2،111،111 2،111،111 کارگاه تولیدی نان ماشینی سفید پز وفانتزی 821
 1،111،111 1،111،111 کارواش اتو سرویس 825
 1،111،111 1،111،111 کافی نت 826
 1،111،111 1،111،111 کانال ساز 827
 611،111 611،111 کرایه چی 823
 2،111،111 2،111،111 کرایه دهندگان جرثقیل 829
 1،111،111 1،111،111 کرایه دهندگان داربست فلزی 881
 1،111،111 1،111،111 کرایه دهندگان لباس عروس 881
 1،211،111 1،211،111 کرایه دهندگان ماشین های راهسازی 882
 311،111 311،111 کرایه المپ عروس 888
 111،111 111،111 کفاش 881
 311،111 311،111 کفاش و کفش فروش ماشینی 885
 111،111 111،111 کاله دوز 886
 511،111 511،111 کاله مال وکاله فرش 887
 611،111 611،111 کله پز 883
 1،111،111 1،111،111 کمد و کابین ساز فلزی 889
 611،111 611،111 کمک فنر ساز 811
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 611،111 611،111 کنیتکسی 811
 611،111 611،111 کیلومتر ساز 812
 311،111 311،111 کیوسک های سیار اغذیه 818
 511،111 511،111 کیوسک های صرفاً مطبوعاتی 811
 311،111 311،111 گرمابه داران 815
 611،111 611،111 گلگیر ساز 816
 2،511،111 2،511،111 البراتور 817
 311،111 311،111 لحاف دوزی 813
 611،111 611،111 لنت کوبی 819
 611،111 611،111 لوازم شکار 851
 1،111،111 1،111،111 لوازم لوکس اتومبیل 851
 511،111 511،111 لوستر فروش بیش ازدو دهنه 852
 1،111،111 1،111،111 لوستر فروش تا دو دهنه 858
 311،111 311،111 لوله کش ساختمان 851
 511،111 511،111 لیتو گرافی و چاپ افست 855
 1،511،111 1،511،111 مبل ساز 856
 1،111،111 1،111،111 مبل فروش یک دهنه 857
 2،111،111 2،111،111 مبل فروش تا دو دهنه 853
 8،111،111 8،111،111 مبل فروش بیش از دو دهنه 859
 5،111،111 5،111،111 مجتمع نمایندگی خودرو 861
 111،111 111،111 محصوالت فرهنگی 861
 1.111.111 1.111.111 مراکز تعمیر تلفن 862
 611،111 611،111 مسگر وپرداخت کار 868
 1.511.111 1.511.111 مطب پزشکان عمومی 861
 2،111،111 2،111،111 مطب پزشکان متخصص 865
 1،111،111 1،111،111 مطب وکلینیک های دامپزشکی 866
 311،111 311،111 مهد کودک ها 867
 511،111 511،111 مهر وکلیشه و گراور ساز 863
 1،111،111 1،111،111 موزاییک ساز 869
 1،511،111 1،511،111 موسسات بار بری 871
 5،111،111 5،111،111 موسسات حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق 871
 711،111 711،111 مموسسات ماساژ طبی و تناسب اندا 872
 1،111،111 1،111،111 (تخلیه چاه  -لوله باز کنی  -تنظیف )موسسه خدمات منزل  878
 311،111 311،111 نان یوخه پز و نان شیرینی 871
 111،111 111،111 نبات و نقل فروش 875
 611،111 611،111 نصب دزدگیر و آژیر خطر 876
 1،111،111 1،111،111 نقاش اتومبیل 877
 1،111،111 1،111،111 نقره فروش و مشابه آن 873
 2،111،111 2،111،111 متر مربع 111نمایشگاه اتومبیل باالی  879
 8،111،111 8،111،111 متر مربع 151نمایشگاه اتومبیل باالی  831
 1،511،111 1،511،111 متر 111نمایشگاه اتومبیل تا  831
 311،111 311،111 وارد کنندگان اسفنج و پتو 832
 511،111 511،111 وارد کنندگان سموم وگل 838
 8،111،111 8،111،111 وارد کنندگان عمده فروشان لوازم پزشکی 831
 1،111،111 1،111،111 واردکنندگان لوازم بهداشتی 835
 1،511،111 1،511،111 وارد کنندگان و عمده فروشان لوازم آرایش و عطر 836
 2،111،111 2،111،111 غذا بدون سالن و بیرون بر کارگاه پخت 837
 611،111 611،111 فروش گندم و جو و خرما فروشی 833
 511،111 511،111 فروش لوازم صیادی و شناور های دریایی 839
 1،111،111 1،111،111 آشپزخانه صنعتی 891
 1.511.111 1.511.111 رستوران 891
 1،111،111 1،111،111 تولید قطعات بتونی 892
 1،111،111 1،111،111 قایق سازی 898
 2،111،111 2،111،111 لنج سازی 891
 1،111،111 1،111،111 مسافر خانه 895
 2،111،111 2،111،111 هتل 896
 1،211،111 1،211،111 تعمیر و فروش ابزارهای دقیق ماشین کارت زنی و غیره 893
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 1،111،111 1،111،111 شرکت خدمات کامپیوتری و فروش 893
 5،111،111 5،111،111 شرکت ها و موسسات توزیع و فروش گاز طبیعی 899
 5،111،111 5،111،111 شرکت ها و موسسات و بنگاه های پخش دارو 111
 311.111 311،111 سایر صنوف 111

 .ی افراد بومی با تاییدیه شورای اسالمی شهر قابل تخفیف می باشدقانون رفع موانع تولید ،عوارض صدور پروانه ساختمانی ، برا59به استناد ماده :تبصره 

بار در  2حداکثر .... در مناسبت های خاص مثل هفته دولت ، دهه فجر ، ( به منظور تشویق شهروندان به ساخت و ساز)  93عالوه بر آن به شهرداری نخل تقی اجازه داده می شود در سال 

 .درصد تخفیف عمومی اعالن نماید 51یه شوراری اسالمی تا سقف سال با درخواست شهرداری و تایید

 .میلیون ریال می باشد  25میلیون ریال و در سایر نقاط  11عوارض برپایی نمایشگاه های فصلی در پارک مروارید : تبصره 

با اصالحات بعدی و  1/8/1875راهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شو 77و  71ماده  26و 16کلیه عوارض بر اساس رعایت مفاد بند 

 .مجلس شورای اسالمی تصویب و سپس اجرایی گردد  17/2/1837قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  51همچنین به استناد تبصره یک ماده 
 

 :صل دومف
 بهای خدمات

 : نکته
 نماید فلذا شهرداری مکلف است هنگام ارائه خدمات مبالغ ذیل را وصول نماید شهرداری در مواردی خدماتی را به شهروندان ارائه می

 

نی کـه بـه شـهرداری مراجعـه و درخواسـت      باشد فلذا برای متقاضـیا  آماده سازی از وظایف شهرداری نمی 21/8/1871نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب  آیین 28و  22به استناد ماده 
 .گردد نمایند مبلغ تغیین شده زیر توسط شهرداری وصول می انجام آماده سازی اراضی خود را می

 

 مبلغ در حریم شهر به ریال مبلغ در محدوده شهر به ریال شرح ردیف

 ریال811.111 ریال211.111 سازی اراضی با هر کاربری  هزینه هر مترمربع آماده 1

 
 

 هزینه بهای خدمات اجاره دادن وسایل نقلیه شهرداری: نام بهای خدمات -2
  نامه مالی شهرداری آیین 29ماده  8به استناد بند .... شهرداری  :پیشنهاد دهنده

 ارزش افزودهقانون مالیات بر  51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

 

 

 
مبلغ به ازای هر ساعت به ریال در خارج از مبلغ به ازای هر ساعت به ریال در داخل  موضوع اجاره ردیف

 سازی اراضی مادههزینه و یهای خدمات آ: نام بهای خدمات -1

  نامه مالی شهرداری آیین 29ماده  8شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده
 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده

 ن شهرداریقانو 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول
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 محدوده شهر محدوده شهر
 ریال 811.111 ریال 211.111 های شهرداری برای مراسمات بوس دربستی مینی 1

2 
ــرای مراســمات و کارخانجــات،   اعــزام ماشــین ســنگین آتــش  نشــانی ب

 ها سمینارها و نمایشگاه
 ریال 851.111 ریال 251.111

8 
ــش   ــبک آت ــین س ــزام ماش ــات،    اع ــمات و کارخانج ــرای مراس ــانی ب نش

 ها سمینارها و نمایشگاه
 ریال811.111 ریال 211.111

 ریال111.111 ریال811.111 کمپرسی شهرداری 1

 ریال2.111.111 ریال 1.511.111 گریدر شهرداری –لودر  5

 ریال 111.111 ریال 811.111 حمل خاک و نخاله توسط هر دستگاه وانت 6

 ریال511.111 ریال 111.111 حمل خاک و نخاله توسط هر دستگاه کامیونت 7

 ریال 611.111 ریال511.111 حمل خاک نخاله توسط هر دستگاه کامیون 3

 ریال 611.111 ریال511.111 غلطک شهرداری 9

 ریال 611.111 ریال511.111 بیل بکهو شهرداری 11

 ریال 611.111 ریال511.111 مینی لودر شهرداری 11

 

 ، هزینه بهای خدمات بازدید کارشناسی: نام بهای خدمات -8
  نامه مالی شهرداری آیین 29ماده  8شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

 .باشد های شهر می موارد جدول ذیل به ازای هر بار بازدید و برای کلیه کاربری
 

 موضوع ردیف
مبلغ در داخل محدوده شهر 

 به ریال
مبلغ در داخل حریم 

 شهر به ریال
 توضیحات

1 
هزینه بازدید کارشناسی برای صدور پروانه ساختمانی، صدور عدم خالفی، 

 صدور پایانکار و هر موردی که نیاز به بازدید داشته باشد
  ریال611.111 ریال 511.111

  ریال 1.111.111 ریال1.111.111 (عدم خالفی و پایانکار پروانه ساختمانی،)هزینه صدور المثنی  2
  ریال611.111 ریال 511.111 نشانی و خدمات ایمنی هزینه بازدید کارشناسان آتش 8

ریـال   51.111ه ازای هـر ده مترمربـع مبلـغ    باشد و برای مسـاحت بیشـتر از آن بـ    مترمربع می 211.و اراضی (متر مربع  121اعیانی )جدول برای زیربنای ساختمانی  8تا  1های  ارقام ردیف

 .گردد اضافه می
 هزینه بهای خدمات ترسیم کروکی و سپرده ساختمانی: نام بهای خدمات -1

  نامه مالی شهرداری آیین 29ماده  8شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده
 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

 .باشد های شهر می موارد جدول ذیل در هنگام صدور پروانه ساختمانی و برای کلیه کاربری
 

 هزینه بهای خدمات ترسیم کروکی و سپرده ساختمانی ردیف
رمترمربع به ازاء ه
 (اعیانی)سپرده

به ازاء هرمترمربع 
 (عرصه)کروکی

 توضیحات

  ریال5.111 ریال 25.111 ...( تجاری،اداری،مسکونی و)کلیه ساختمانها 1
آوری کلیه نخاله های ساختمانی مبلغ سپرده دریافتی در حسابی جداگانه با همین عنوان واریز میگردد و در پایان عملیات ساختمانی در صورتی که مالک نسبت به جمع : تبصره 

نخاله های ساختمانی به درآمد  خود اقدام نمود و مورد تایید واحد ساختمانی شهرداری قرار گرفت عودت داده خواهد شد در غیر اینصورت به عنوان درآمد حاصل از جمع آوری
 شهرداری لحاظ میگردد

 
 بهای خدمات از لنج داران: نام بهای خدمات -5

  نامه مالی شهرداری آیین 29ماده  8شهرداری نخل تقی به استناد بند  :دهنده پیشنهاد
 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
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 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 

یاز طرح ،بهسازی یا تکمیل دسترسی مات از لنج داران بابت خدمات ذیر بط از جمله آماده سازی محوطه ،انبار موقت ،راه اندازی سامانه ،نیروی انسانی تکمیلی و موقت مورد نماخذ بهای خد

 ی شهر ها وتسهیل ترافیک و توسعه گردشگری برای رونق بازار واسکله وتوسعه وارتقا ءسایر زیر ساخت ها وخدمات عموم

 ..اخذ بهای خدمات از لنج داران به شرح ذیل وصول می گردد :1تبصره 
 

 بهای خدمات پرداختنی ظرفیت لنج به تن ردیف
 ریال 21.111.111 تن 211زیر  1
 ریال27.111.111 تن 851تا  211از  2

 ریال 81.511.111 تن 511تا  851از  8

 .وتسهیل شرایط وصول اخذ بهای خدمات اقدام نماید (شناور های سفاری )عالم خدمات بهای وصولی به کلیه لنج داران شورای لنج داران موظف است نسبت به ا:2تبصره 

 هزینه بهای خدمات، مدیریت پسماند: نام بهای خدمات -6
  نامه مالی شهرداری آیین 29ماده  8شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  26ورای اسالمی شهر به استناد بند ش :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهر
. کـاربری بـودن بـرای شـهرداری هـا      . اندها و به منظور تشویق تولید کمتر پسماند و افـزایش کمـی و کیفـی تفکیـک از مبـداء و بازیافـت       قانون مدیریت پسم 3این دستورالعمل باستناد ماده 

 .جهت پسماندهای عادی تهیه گردیده است. تشویق شهرداران در جهت ارائه خدمات مناسب تر و کاهش هزینه ها . افزایش نقش شوراهای اسالمی. انعطاف پذیری
ت /23133آیین نامه اجرایی شـماره   1و ماده  21/2/1838قانون مدیریت پسماند ها مصوب  2واژه ها و اصطالحات به کار رفته در این دستورالعمل تابع تعاریف مندرج در ماده :  1ماده 

 .مصوب هیئت محترم دولت می باشد 1/5/1831ه مورخ  82561
. صـنفی  . خـدماتی  . تجـاری  . عبارت است از بهای خدمات وصولی از تولید کنندگان کلیه پسماندهای عادی از جمله واحد هـا و امـاکن مسـکونی    : د منابع درآمد مدیریت اجرایی پسمان:  2ماده 

 .اداری و غیره یا کشاورزی واقع در داخل حریم شهرها
 .بهای خدمات به مدیریت اجرایی می باشندتادیه کننده ( تولید کننده پسماند ) اشخاص حقیقی یا حقوقی: پرداخت کننده :  8ماده 
رشـماره  قبض صادره توسط مدیریت اجرایی پسماند است که مشخصات و میزان بدهی اشخاص حقیقی و یا حقوقی تولید کننده پسماند درآن درج شده و بـا ذک : صورتحساب بدهی :  1ماده 

 .گرددحساب بانکی تنظیم و جهت پرداخت به تولید کننده پسماند ارائه می 
ت کننـده  قسمتی از برگه صورتحساب بدهی شامل مشخصات پرداخت کننده بوده که پس از واریز بهای خدمات توسط بانک مورد تأیید قرار گرفت و به پرداخـ : رسید دریافت وجه :  5ماده 

 .تسلیم میگردد
 .ب جداگانه بوده که بر اساس قانون و آیین نامه فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند می گرددشهرداری ها موظف به تفکیک بهای خدمات از سایر درآمدها و نگهداری در حسا: تبصره 

 : نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماند ها :  6ماده 
 :بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند عادی برای اماکن مسکونی: الف 

C=f*D*R(Ct+Cd)*E1*E2 

 
 باشد ه ریال و سالیانه میمبلغ ب شرح ردیف

 پنجاه درصد عوارض کسب سالیانه بهای خدمات مدیریت پسماند برای صنوف 1

2 
بهــای خــدمات مــدیریت و پســماند امــاکن اداری و مــر اکــز و موسســات آموزشــی و شــرکتهای دولتــی و  

 شوند خدماتی که صنف محسوب نمی
ای،  ملکـی، اجـاره  )صد در صد عوارض نوسازی ملـک اعـم از   

 (رهنی یا وقفی

 . ریال سالیانه باید پرداخت گردد 1.111.11الذکر مبلغ  برای مشاغل پر زباله ، طبق لیست پیوست عالوه بر بهای خدمات ساالنه فوق
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 (باشند مبالغ سالیانه می)لیست مشاغل پر زباله 

 مبلغ به ریال (واحد تجاری)شغل ردیف مبلغ به ریال (واحد تجاری)شغل  ردیف

 1.111.111 بستنی و آبمیوه فروشی ها 18 1.111.111 گل فروشی ها 1
 6.111.111 فروشگاه های مرغ و تخم مرغ 11 2.511.111 میوه و سبزی فروشی ها 2
 11.111.111 تاالرهای پذیرایی 15 2.511.111 ساندویچی ها 8
 11.111.111 خواربار فروشی 16 8.111.111 سوپرمارکت ها 1
 5.111.111 خشکبار و آجیل فروشی ها 17 8.111.111 رستوران ها 5
  (میوه و تره بار) بارفروشان  13  هتل ها و مهمانسراها 6
  کارخانجات داخل حریم شهر 19 7.111.111 دندانپزشکی ها 7
 11.111.111 مراکز تجاری و پاساژها 21 6.111.111 مطب ها و کلینیک ها 3
مراکز اداری ، نهادها شرکت ها، ارگان های دولتی و غیر  21 3.111.111 (عفونیپسماندهای غیر ) درمانگاه ها  9

 دولتی

21.111.111 
 6.111.111 کله پزی و سیرابی فروشی 22 11.111.111 آشپزخانه ها 11
 11.111.111 مسافربری های ترمینال 28 6.111.111 کافه تریاها و کافی شاپ ها 11
 11.111.111 یمبل سازی و درودگری و نجار 12

  
 

 
 

 هزینه بهای خدمات ترمیم و آسفالت حفاری: نام بهای خدمات -7
  نامه مالی شهرداری آیین 29ماده  8شهرداری نخل تقی به استناد بند  :پیشنهاد دهنده

 لیات بر ارزش افزودهقانون ما 51ماده  1قانون شوراها و تبصره  31ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  :مرجع تصویب کننده
 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  :ضمانت اجرایی وصول

های حفار مکلفند برای حفاری ضمن اخذ مجوز کتبی از شهرداری حفاری را بر اصول ضوابط شهرسازی و ایمنی انجام و بعد از آن نیز نسبت  قانون شهرداری کلیه دستگاه 118به استناد ماده 
در صورتیکه دستگاه حفار امکانات حفاری نداشته باشد با درخواست کتبی و موافقت شهرداری اقدامات ذیل توسط شهرداری . فاری و آسفالت و روکش آن اقدام نمایندبه پر نمودن محل ح

 .گردد ها مطابق جدول دریافت می صورت گرفته و هزینه
 هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 لریا211.111 هزینه اسفالت شکافی 1
 ریال 811.111 هزینه پر نمودن و کوبیدن 2
 ریال 111.111 هزینه و مخلوط ریزی و کوبیدن 8
 ریال611.111 هزینه، آسفالت و روکش 1
 ریال 151.111 هزینه نظارت  5

 باشد می( عوارض حفاری)های فوق عالوه بر عوارض مندرج در فصل عوارض  هزینه -1
نامـه همـاهنگی اقـدامات عمرانـی، موسسـاتی کـه        آیین)قانون شوراها و مفاد  31ماده  22فار ضوابط و مقررات کمیسیون حفاری و ضوابط و مقررات بند در انجام حفاری توسط دستگاه ح -2

 .شدبا و اصالحات بعدی الزم الرعایه می 11/11/1866مصوب ( باشد خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می
 

 :فصل سوم
 سایردرآمدها 

 (قانون شهرداری 111ماده  11تبصره )ارزش معامالتی ساختمانی : نام درآمد -1
 .گردد های کمیسیون ماده صد استفاده می این جدول فقط برای استفاده جرایم تبصره

 :به شرح گروه  9الف ـ انواع ساختمان ها با توجه به نوع مصالح بکار رفته و ارتفاع ساختمان شامل 
 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 651.111 طبقه 2ساختمان اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا  1
 351.111 طبقه به باال 8ساختمان اسکلت بتونی با هر نوع سقف از  2
 651.111 طبقه 2ساختمان اسکلت بتونی فلزی با هر نوع سقف تا  8
 751.111 طبقه به باال 8از ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف  1
 551.111 (که معموالً در وسط ساختمان اجراء می شود)اسکلت مختلط مصالح بنایی با ستونهای فلزی یا بتونی  5
 511.111 اسکلت آجری 6
 811.111 اسکلت آجری مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب 7
 151.111 ساختمانهای تمام چوب معمولی 3
 211.111 وب صنعتیساختمانهای تمام چ 9
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 :در دو گروه شامل ( متر 1بادها نه بیش از )ب ـ ساختمان انبارها 
 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 151.111 اسکلت آجری و یا بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف 1
 111.111 اسکلت فلزی و یاسوله های پیش ساخته با هر نوع سقف 2

 :ها در سه گروه شامل ج ـ سالن ها یا توقفگاه

 شرح ردیف
مبلغ هر مترمربع به 

 ریال
 251.111 با مصالح بنائی سنگ، آجر، بلوک سیمانی با هر نوع سقف 1
 211.111 اسکلت فلزی یا ستونهای بتون آرمه 2
 111.111 گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف 8

 :د ـ آشیانه ها و سایبانها در دو گروه شامل 
 مبلغ هر مترمربع به ریال رحش ردیف

 211.111 باپایه های چوبی و مصالح بنائی با هر نوع سقف 1
 131.111 باپایه های فلزی یا ستون های بتون آرمه 2

 :هـ ـ تاسیسات در سه گروه شامل 
 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 171.111 دستگاه های حرارت مرکزی، شوفاژ سانترال 1
 211.111 (خنک کننده -گرمایش)بوع تهویه مط 2
 151.111 آسانسور 8

 :وـ سایر در سه گروه شامل 
 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

 211.111 انواع مخازن اعم از زیرزمینی ، هوائی 1
 151.111 سکوها و باراندازها 2
 151.111 دیوارکشی با هر نوع مصالح 8

 و افراز اراضیالسهم تفکیک رقد: نام درآمد -2
 .گردد وصول می 23/11/1891قانون شهرداری مصوب  111باشد که طبق قانون اصالح ماده  یکی از درآمدهای شهرداری قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و افراز اراضی می

فکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حـریم شـهرها، از سـوی مـالکین، عمـل      ـ ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای ت111ماده -111ماده 
ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسـلیم   نقشه. ای انجام دهند که قبالً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد تفکیک یا افراز را براساس نقشه

 .مالک ابالغ شودد پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به نماید، بای شهرداری می
هـای مقـرر در خصـوص     دادگاه با رعایت حداکثر نصـآب . نماید تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم تکلیف از سوی شهرداری مالک می بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین

 .نماید ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می(5)های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده  معابر، شوارع و سرانه
دگـاه بـا مالحظـه طـرح جـامع و تفصـیلی در چهـارچوب سـایر ضـوابط و          در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فـوق، دا . حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد( 5)کمیسیون ماده 

 .نماید مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می
عملهای مرتبط بـا  ها و دستورال نامه ها، ضوابط، آیین های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصآب ـ رعایت حدنصآب1تبصره

 :های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه
  1866قانون زمین شهری مصوب سال ( 15)و ( 11)ـ مواد 

 1831مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال  فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی ـ قانون منع
 و اصالحات بعدی آن 1871ها مصوب سال  ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 و اصالحات بعدی آن 1835ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 
 لی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آنقانون تأسیس شورای عا( 5)ـ ماده 
 .اقدام خواهدشد 1866قانون زمین شهری مصوب سال ( 11)ماده ( 1)ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 2تبصره
و بـرای  %( 25)دماتی تـا سـقف بیسـت و پـنج درصـد      ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خـ 8تبصره

افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالـک، تـا    تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش
شـهرداری مجـاز اسـت بـا توافـق مالـک قدرالسـهم مـذکور را براسـاس قیمـت روز زمـین طبـق نظـر کارشـناس رسـمی                . نمایـد  ریافت مـی از باقیمانده اراضی را د%( 25)بیست و پنج درصد 

 .دادگستری دریافت نماید
ود، متعلق به شهرداری است و شـهرداری در  ش و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می( 8)ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره 1تبصره

 .وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد قبال آن هیچ 
تواند با تصویب شورای اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نـرخ کارشناسـی    در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می

 .فت نمایددریا



 سید احمد علمداری                                           31             بوهندی نجفی                                                              

 شهردار       رئیس شورای اسالمی شهر نخل تقی                                                                                                

شـده و متخلفـین، طبـق قـانون مجـازات اسـالمی و قـانون تخلفـات اداری تحـت پیگـرد قـانونی قـرار              ـ هرگونه تخلـف از موضـوع ایـن قـانون در تفکیـک یـا افـراز اراضـی، جـرم تلقـی            5تبصره
 .خواهندگرفت

بـه تأییـد    7/2/1891ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شـورای اسـالمی تصـویب و در تـاریخ      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین
 .شورای نگهبان رسید

 اراضی و واحد مسکونی از اراضی واگذاری دولت% 11سهم : نام درآمد -8
درصد از اراضی و واحدهای مسکونی به قیمت تمام شده به شهرداری واگـذاری  ده  23/3/1871ها مصوب  قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی موردنیاز شهرداری 6به استناد تبصره 

 .گردد می
واحدهای مسکونی قابل واگذاری را بـا    از اراضی و% 11گیرد دولت موظف است  ها قرار می جهت تأمین معوض ابنیه، امالک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداری - 6تبصره 

 .گردد ها به عنوان معوض تحویل ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری شهرداری قیمت تمام شده به
 

ه چهار قانون اراضی رایگان سهم شهرداری هنگام ورود به محدوده شهر هنگام تقاضای مالکین جهت اراضی خود از حریم شهر به داخل محدوده شهر برابر تبصر% 21تا : درآمد نام -1
 .گیرد به شرح ذیل رایگان به شهرداری تعلق می 29/3/1867عیت امالک مصوب تعیین وض

. 

 عوارض نوسازی و عمران شهری: نام درآمد -5
 .با اصالحات بعدی توسط شهرداری از شهروندان باید وصول گردد 7/9/1817این عوارض به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 

 ل و غیرمنقولفروش اموال منقو: نام درآمد -6
 .نماید ها با مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام می شهرداری 12/1/1816ها مصوب  نامه شهرداری آیین 18به استناد ماده 

هـای   د گرفت لکن در مورد فـروش امـوال منقـول و اجـاره دادن فـرآورده     فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواه -18ماده 
 .اقدام نمود( حراج)توان از طریق مزایده حضوری  واحدها و تاسیسات موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت شورای اسالمی شهر می

 گذاری مشارکت و سرمایه: نام درآمد -7
 .وزارت کشور اقدام نماید 1/12/1891مورخ  8/1/12111گذاری موضوع بخشنامه شماره  نامه سرمایه هرداری و همچنین مفاد شیوهنامه مالی ش تواند با رعایت آیین شهرداری می

 عوارض ارزش افزوده و عوارض آالیندگی : نام درآمد -3
های مالیاتی  های شهرداری را به صورت متمرکز وصول و از طریق سازمان وارضبا اصالحات بعدی وزارت دارایی تعدادی از ع 17/2/1837به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 .نماید های تعیین شده به حساب هر شهرداری واریز می ها به نسبت استان

 های دولتی و مردمی کمک: نام درآمد -9
 .گردد های دولتی پس از واریز به حساب شهرداری هزینه می کمک -1
گردد باید ابتدا مصوبه شورای اسالمی اخذ و سپس به استناد مصوبه شـورا   ها به حساب شهرداری واریز می قانون شهرداری 55ماده  11که به استناد بند های مردمی  در خصوص کمک -2

 .کرد اقدام نماید نسبت به هزینه
 اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسالمی شهر -55ماده  11بند 

 امه تقسیط عوارضآیین ن-11
و به منظور ایجاد وحدت رویه واحد در تقسیط عوارض  1831قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  78اصالحی آیین نامه مالی شهرداریها موضوع ماده  82در راستای ماده 

 11ین احقاق حقوق شهرداری در اجرای تقسیط بدهی ها وتسهیل در انجـام خـدمات بهتـر ، در    وبدهی های شهرداری وکمک به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در پرداخت عوارض ، همچن
 .ماده تنظیم وبه شرح زیر ارائه می گردد 

 .ن آیین نامه می باشند ایکلیه عوارض وبهاء خدمات به استثناءعوارض نوسازی سالیانه ،کسب و پیشه ، نقل وانتقال ، سرقفلی ، فروش اموال غیر منقول مشمول مقررات :  1ماده  
بودجه دولتی سهم دارنـد قابـل تقسـیط     عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات ، سازمان های دولتی ، نهاد های عمومی وانقالب اسالمی و نیروهای نظامی وانتظامی که به نحوی از: تبصره    

 نمی باشد 
نداشته باشند می توانند بدهی خود را بصورت تقسیط ( نقدی ) بدهکاران شهرداری توانایی پرداخت بدهی خود را بصورت یکجا  در صورتیکه متقاضیان  صدور پروانه ساختمانی یا:  2ماده 

 .پرداخت نمایند ( پایینتر از سود بانکی رایج% 2)با احتساب سود
 :بصورت زیر قابل تقسیط می باشد  1عوارض و مطالبات موضوع ماده : 8ماده  

 ماهه 8یک قسط درصد بصورت نقد و مابقی بصورت  51ریال  111/111/111عوارض تا ( الف 
 قسط ماهیانه  3درصد بصورت نقد ومابقی بصورت اقساط حداکثر طی  11ریال 511.111.111ریال  تا 111.111.111مازاد بر( ب

 سط ماهیانهق 11درصد بصورت نقد ومابقی بصورت اقساط حداکثر طی  11ریال ،  511.111.111مازاد بر (  ج 
هد به پرداخت مانده بدهی خواهد در صورتیکه متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می نماید متع:  1ماده  

 بود 
 :  متقا ضیان در هنگام تقسیط بدهی خود می بایست مدارک زیر تحویل نمایند:  5ماده  
 به تعداد افساط ، چک به عهده بانک های مستقر در شهر جم توسط متقاضی تقسیط( الف 
 چک به میزان کل بدهی توسط ضامن کارمند ( ب 
 امضاء و تحویل قرارداد ضمیمه آیین نامه ( ج 
 

 


