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مقدمه :

در اجراي ماده  03آيين نامه مالي شهرداريها ،هر شهرداري بايد داراي تعرفه اي باشد كه در آن كليه درآمدهاي شهرداري اعم
از عوارض  ،بهاء خدمات و ساير درآمدها كه بوسيله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود  ،درج
شود .
در همين راستا بدنبال اجراي قوانين و مقررات جاريه و به منظور شفاف سازي و تكري ارباب رجوع  ،روش محاسبه عموارض و
بهاء خدمات به استناد تبصره يک ماده  03قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 7031و اصالحات بعدي آن و سماير مقمررات
مربوطه  ،اطالع رساني به عموم شهروندان امري ضروري است  .زيرا داشتن اطالعات و آگاهي شمهروندان از وضمعيت منماب
درآمدي شهرداريها موجب ايجاد هماهنگي  ،تشريک مساعي  ،مشاركت و رعايت حقوق متقابل شهروندان با شهرداري خواهمد
شد و نهايتا موجب افزايش خدمات رساني هر چه مطلوبتر و موثر تر به همشهريان عزيز و رضمايتمندي شمهروندان را بمدنبال
خواهد داشت .
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فصل اول
تعاریف و اصطالحات
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مستندات قانوني وض عوارض و ساير مستندات قانوني مرتبط با عوارض
 آيين نامه مالي شهرداريها مصوب 7031ماده  -03هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي
شود ،درج و هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وض و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود.
 قانون تشكيالت  ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران با اصالحيه هاي بعدي مصوب 7010ماده  -33در وظايف شوراي اسالمي شهر :
بند  – 71تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شود.
ماده ( - 30اصالحي  ) 7031/3/71شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وض عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني
مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.
بند– عوارض  ،يک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشور قابل وصول است.وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به
اصالح يا لغو آن اقدام نمايد.
-

قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 7031

ماده  -03تبصره - 7شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وض هر يک از عوارض محلي جديد ،كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد ،موظفند موارد را حداكثر تا پانزده
بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بعمد ،تصويب و اعالم عمومي نمايند.
-

قانون برنامه پنج توسعه كشور :

ماده  -737به منظور ارتقاء نظام برنامه ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه فعاليتهاي توسعه اي و سرمايه گذاري هاي ملي و استاني ،ايجاد
هماهنگي بخشي ،منطقه اي و بخشي– منطقه اي و رعايت عدالت در توزي مناب و فرصتها ،توسعه متوازن مناطق ،ارتقاء توانمندي هاي مديريتي استانها و انتقال اختيارات اجرايي به
استانها و تمركز امور حاكميتي در مركز ،ساز وكارها و شاخصهاي الزم به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ذيل ماده ماده  –737هر گونه تخفيف ،بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي ساالنه كشور است .در غير اين
صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
-

رعايت قوانين مصوب در قانون بودجه سال  7337و قانون برنامه و شش توسعه حسب مورد و قانون جام خدمت رساني به ايثارگران مصوب  7037الزامي است:

ماده 1م مشموالن اين قانون براي احداث يک واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست مترمرب و بيست مترمرب تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينههاي عوارض
صدور پروانههاي ساختماني و نوسازي براي يک بار با معرفي بنياد معاف ميباشند .مفاد اين ماده در احداث مجتم هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراك شامل ايثارگران نخواهد بود.
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توضيح  :7احداث بدون مجوز و مازاد بر پروانه شامل اين بند نمي گردد .
توضيح :7اين تخفيف شامل عوارض تفكيک و زير حدنصاب و عدم تامين پاركينگ و سطح اشغال و تراك در ارتفاع نمي گردد.
ماده : 7
از ابتداي سال  7337دريافت هر گونه وجهي توسط شهرداري و سازمانهاي تابعه از شهروندان اع از عوارض و بهاء خدمات و غيره صرفا به موجب اين تعرفه و مصوبات و قموانيني كمه
نياز به مصوبه جديد نداشته باشند صورت مي پذيرد و اخذ هر گونه وجهي خارج از ضوابط و مقررات ممنوع مي باشد.
ماده : 7
عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  7031و ساير قوانين و مقررات مربوط كه از شمول اين تعرفه مستثني و كليه اشخاص مشمول اع از حقيقمي و حقموقي مكلمف بمه
پرداخت آن مي باشد .
تبصره  : 7خانواده هاي معظ شهداء (پدر ،مادر  ،فرزند و همسر) فقط براي يک بار از پرداخت هزينه صدور پروانه ساختماني مسكوني با زيربناء  773مترمرب

و 73متر مربم تجماري بما

رعايت ضوابط شهرسازي معاف مي باشند .رعايت قانون جام خدمات رساني به ايثارگران مصوب  7031و اصالحيه بعدي مصوب  7037الزامي است.
توضيح  :7احداث بدون مجوز و مازاد بر پروانه شامل اين بند نمي گردد .
توضيح : 7اين تخفيف شامل عوارض تفكيک و زير حدنصاب و عدم تامين پاركينگ و سطح اشغال و تراك در ارتفاع نمي گردد.
تبصره  : 7تخفيفات نهادهاي حمايتي :
كمک به افراد تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و افراد تحت پوشش سازمانهاي بهزيستي براي ساخت يک واحد مسكوني طبق ضوابط (تک واحدي) تا سقف 33متر مرب زير بنا
مشروط به رعايت اصول و ضوابط شهرسازي برخوردار ميشوند .و براي همين افراددر عوارض نوسازي واحد مسكوني و نيز پروانه كسب و پيشه كه قبال از مساعدت استفاده نكرده باشند
حد اكثر تا سقف  333/333ريال براي يكبار مساعدت و از محل رديف تعيين شده در بودجه دولتي تامين اعتبار مي گردد.
تبصره  : 0شهرداري در جهت حمايت از سرمايه گزاران سطح شهر در ابعاد اقتصادي و صنعتي مساعدت هاي الزم را اعمال خواهد نمود و مصوبات الزم را به تناسب موضموع از شموراي
اسالمي شهر اخذ خواهد نمود.
ماده : 0
عوارض زير بنا و پذيره و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختمان ( تجاري  ،مسكوني ،اداري و  ) . . .برابر مفاد  ،مواد و بندهاي مشروحه ذيل محا سبه  ،اجراء و وصول خواهد شد .
ماده : 3
ارزش محاسباتي  p :عبارت است از ارزش محاسباتي زمين كه مالك عمل شهرداري هر شهر بوده و ارزش محاسباتي ) (pسال  7337افزايش73درصدي ارزش محاسباتي عرصه
سال  7333ميباشدكه براي اجرادر سال  7337لحاظ خواهد گرديد .
ضمنا ارزش معامالتي اعياني سال 7337طبق جدول ذيل محاسبه واخذ خواهد گرديد :
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ارزش معامالتی ساختمان (اعیانی)
ارزش معامالتی اعیانی امالک (اعم از مختلط و غیر مختلط ) بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه  ،نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد.
نوع كاربري اعياني
ردیف

قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه
اسكلت بتونی و فلزی

جنس سایرساختمانها

1

تجاري و اداري دولتي واداري خصوصي و مختلط

044/444

044/444

2

مسكوني

044/444

044/444

صنعتي ،كارگاهي ،خدماتي ،آموزشي ،بهداشتي ،درماني ،
3

تفريحي ،ورزشي  ،فرهنگي  ،هتلداري ،گردشگري ،حمل

044/444

344/444

ونقل  ،انبار  ،پاركينگ عمومي و ...
0

كشاورزي ( دامداري  ،دامپروري ،پرورش طيور
وآبزيان،پرورش گل و گياه و)...

344/444

244/444

توضیح :براي ساختمانهايخشتی  %05عوارضهای سایر ساختمانها درردیفهای 3و2و 1وصول میگردد.
ماده :0
دراجراي بند71ماده 00قانون شهرداريها و به منظوروض مقرارت خاص و اقدام مناسب جهت حفظ و زيبايي شهر و به استناد ماده773قانون شهرداريها تمامي اشخاص حقيقي و حقموقي
مالكين امالك واق در محدوده و حري شهر كه اقدام به احداث ساختمان نموده و يا پس ازمهلت مقرر پروانه ساختماني و اخذ پايانكار نسبت به نماسازي ساختمان خود اقدام نكرده انمد
مكلفندتا پايان شهريور ماه 7337نسبت به تكميل نماهاي كليه سطوح خوددر داخل معابر عمومي اقدام نمايندو با توجه به اينكه شهر اللجين به دليل موقيعت شمهر جهماني و بمه لحماظ
تشويق شهروندان به امر آراستگي سيما و منظر شهري و نماسازي منطبق با معماري اسالمي و نماي مذكور براساس الگوهاي ارائه شده توسط شهرداري تعميرات جزئي و كلي و نوسازي
از عوارض نوسازي و بهاي خدمات ملک مربوطه  %03كسر خواهد شد.و همچنين مالكان واحدهاي تجاري كه در بلوار آيت اله خامنه اي فعاليت دارند در صورت احداث سرويس بهداشتي
جهت استفاده گردشگران شهر جهاني  ،از عوارض نوسازي و بهاي خدمات ملک مربوطه  %03كسر خواهد شد .همچنين مالكي امالكي كه در پشت بام نسبت به اجراي بام سبز اقدام مي
نمايند مشمول تخفيف تا  %73در عوارض پروانه ساختم اني مي گردند همچنين با عنايت به اينكه بلوارآيت اهلل خامنه اي به عنوان محور گردشگري و گذر صناي دستي لحاظ گرديمده و در
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جهت ترغيب و بهبود نماي ظاهري ساختمان اع از شيرواني  ،نماهاي جانبي و جداره تمام كاربريها در صورتيكه شهروندان نسبت به زيباسازي ناماي مذكور براساس الگوهاي ارائه شده
توسط شهرداري اقدام نمايند در مرحله پرداخت  ،كليه عوارض تعميرات جزئي و كلي و كسب و پيشه همان سال مشمول عوارض نخواهد بود
ماده : 1
در محاسبه عوارض  ،چنانچه زميني داراي چند بر باشد قيمت منطقه بندي گرانترين بر ملک مشرف بر معبر محاسبه خواهد شد  .در محاسبه عوارض :چنانچه زميني در  70متري جبهه اول
(داخل معابر فرعي) واق شده باشد ليكن ارزش روز دارايي زمين كمتر از امالك مشابه جبهه اول باشد كليه عوارض مشمول  03تما  03درصمد كمتمر از عموارض جبهمه اول وصمول ممي
شود.مشروط بر اينكه عوارض وصولي كمتر از عوارض محاسباتي جبهه دوم نباشد.
ماده : 1
براساس طرح تفضيلي شهر اللجين و همچنين مصوبه  7033/0/73شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص طرح تدقيق تعاريف و مفاهي كاربري هاي شهر مي باشد.
تعاريف :
 – 7واحد مسكوني  :عبارت است از كليه ساختمانهايي كه براي سكونت افراد و يا خانواده ساخته شود و شامل اتاق  ،آشپزخانه و سرويسهاي الزم است  ( .بديهي است انجام پماره اي از
فعاليت هاي شخصي مندرج در قوانين مربوطه و مشاغل ذيل تبصره بند  73ماده  00قانون شهرداريهاو به موجب بخشنامه وزارت كشمورو اسمتانداري  ،آرايشمگاه زنانمه و خيماطي زنانمه
استفاده تجاري محسوب نمي شود  ،به استثناء آپارتمانها و امالك مشاعي.
 – 7واحد تجاري  :عبارت است از كليه ساختمانهايي كه به منظور استفاده كسب  ،پيشه و تجارت احداث مي شود و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشمش قمانون نظمام صمنفي و يما
واحدهاي تاب قانون تجارت مانند بانكها  ،موسسات مالي و اعتباري  ،صندوق هاي قرض الحسنه و  . . .فعاليت داشته باشد .
 – 0واحد صنعتي  :عبارت است از كليه ساختمانهايي كه به منظور استفاده صنعتي و يا ايجاد كارگاههاي صنعتي و اداري با اخذ موافقت اصولي از مراج ذيربط مانند وزارت صناي  ،وزارت
جهاد كشاورزي و  . . .احداث مي شود .
 – 3واحد اداري دولتي  :عبارت است از كليه ساختمانهاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت كه از بودجه دولتي استفاده مي كنند.
-0واحد اداري خصوصي(غيردولتي)  :عبارتست از ساختمانهايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي به منظور ارائه خدمات در كاربريهاي مسكوني ،مختلط،درمانيبهداشتي و غيمره احمداث ممي
شوند.
 –1واحد خدماتي  :ساختمانها و واحدهاي خدماتي عبارت است از ساختمانهايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بخش خصوصي و به منظور ارائه خمدمات در كاربريهماي خمدماتي  ،فرهنگمي ،
مذهبي  ،آموزشي  ،درماني  ،بهداشتي  ،ورزشي و  . . .همچنين ساختمان پزشكان  ،دفاتر اسناد رسمي  ،دفاتر مهندسي  ،دفاتر وكالت و موسسات عمومي غير دولتي احداث مي شوند .

 –1واحد كارگاهي  :عبارت است از ساختمان هايي كه جهت توليد سفال و سراميک در سطح شهر با توجه به موقعيت ويژه شهر اللجين احداث مي شوند و نيز صدور جواز كسب و پيشمه
براي اين واحد ها دليل بر تغيير كاربري آنها نيست .
-3كاربري مختلط :عبارت از تركيب دو عملكرد از كاربريهاي مختلف در يک قطعه زمين با توجه به طرح تفصيلي مي باشد.
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 -3تاسيسات تجهيزات شهري :بناهايي كه جهت برطرف نمودن نيازهاي شهري ايجاد مي شوند مانند پست هاي برق و گاز  ،مراكز مخابرات(دكل()BTSو ، )...مراكز تصفيه آب .
-73كاربري انتظامي:به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانه ها ،موسسات دولتي،شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي غير دولتي و نيز بسيج و نيروهاي انتظامي گفته مي شود.

ماده : 3
عوارض مربوط به موسسات  ،شركتها و سازمانهاي عمومي غير دولتي كه از بودجه دولتي استفاده نمي كنند و با اصول بازرگاني اداره مي شوند معمادل  % 33عموارض تجماري محاسمبه و
وصول خواهد شد .
ماده : 3
به شهرداري اللجين اجازه داده مي شود در سال  7337از مالكين اراضي و امالك در محدوده قانوني و حري شهر كه متقاضي استفاده كاربري مختلط باشند برابر جداول پروانه ساختمان ،
تراك و ارتفاع و  ...زير بناي مورد تقاضا به تفكيک محاسبه و وصول نمايند .
ماده : 73
با توجه به موقعيت شهر اللجين شهرداري مجاز است مودياني كه توانايي پرداخت كامل عوارض را بصورت نقدي ندارند

از عوارض بصورت نقدي و مابقي بصورت تقسيط حداكثر تما

 73ماه از موديان دريافت گردد.
ماده : 77
محاسبه عرصه با توجه به متراژ و قيمت منطقه بندي دارايي به جزء امالك زراعي و باير بشرح ذيل خواهد بود
تبصره  : 7تا  7333متر مرب برابر ارزشهاي تعيين شده در دفترچه ارزش معامالتي يا قيمت منطقه بندي
تبصره  : 7تا  3333متر مرب مازاد بر  7333متر مرب  % 33قيمت منطقه بندي دارايي محاسبه خواهد شد .
تبصره  : 0مازاد بر  3333متر مرب

 % 13قيمت منطقه بندي دارايي محاسبه خواهد شد .

تبصره  : 3ارزش عرصه امالك واق در مياديني كه در بلوك مربوطه براي آن ارزش خاصي تعيين نشده است  ،برابر با باالترين ارزش معبري است كه از آن ميدان منشعب مي شود .
تبصره  : 0ارزش عرصه امالك واق در سراها  ،پاساژها و كاروانسراهاي منشعب از هر خيابان  ،كوچه يا بازار كه در بلوك هاي مربوطه براي آن ارزش خاصي تعيين نشده اسمت برابمر بما
ارزش همان خيابان  ،كوچه يا بازار منظور خواهد شد ( .تا طول  70متر) و مازاد بر آن با ()%13ارزش قيمت منطقه اي وصول خواهد شد.
تبصره  : 1ارزش عرصه امالكي كه داراي راه عبور مستقلي نبوده و حق عبور از ملک مجاور را دارند  ،برابر  % 33ارزش معبري است كه راه عبور ملک مورد نظر آن منشعب مي شود .
تبصره  : 1ارزش محاسباتي پروانه ساختماني براي محل هايي كه خارج از محدوده و داخل حري شهر قرار دارند برابر بما  %13عموارض هماي مشممول اممالك واقم در داخمل محمدوده
ميباشد،ضمنا حداقل قيمت منطقه بندي دراين امالك  10/333ريال تعيين مي گردد.
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تبصره  : 3با توجه به ماده 37قانون ديوان عدالت اداري تعرفه هاي عوارض محلي مندرج در اين تعرفه كه به موجب آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد شهر اللجين و يا ساير
شهرهاي كشور ابطال گرديده و مجددا اگر اين تعرفه درج گرديده باطل و غير قابل وصول است .
ماده :77
احداث طبقات منفي در زيرزمين هر طبقه  73درصد كاهش نسبت به طبقه ما قبل با هرنوع كاربري به استثنا پاركينگ عوارض وصول مي گردد.
ماده :70
نظر به ماده  03قانون رف موان توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در صورت پرداخت نقدو يكجاي عوارض پروانه ساختماني در تمامي ايام سال محاسبات با اعمال ضريب %33
اعمال شود.
ماده :73
عوارض آاليندگي:
طبق تبصره  7ماده  03قانون ماليات بر ارزش افزوده "واحدهاي توليدي آالينده محيطزيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمينمايند ،طبق تشخيص و اعالم سازمان حفاظت
محيط زيست (تا پانزده اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد) ،همچنين واحدهاي پتروشيمي و ، ...عالوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون ،مشمول پرداخت يک درصد ( )%7از قيمت
فروش به عنوان عوارض آاليندگي ميباشند.

ماده :70
با عنايت به اينكه از اواخر سال  7031موضوع صدور سند مالكيت براي اراضي واق در محدوده شهر اللجين از سوي اداره ثبت اسناد و امالك برقرار گرديده است و شمهرداري در رفماه
حال شهروندان و تسري در امور ثبتي بدون بازديد از امالك آنها و پرداخت هرگونه عوارض و جريمه و سه تفكيكي و كاربريها از امالك اقدام نموده است لذا اسناد صادر شده هيچ گونمه
حقي به لحاظ پرداخت عوارض جريمه و سه تفكيک و ساير موارد به شهرداري تلقي نمي گردد و بايستي در هنگام مراجعه بعدي و ساير استعالمات حق و حقوق ملک را بطور كاممل بمه
شهرداري پرداخت نمايد.
ماده:71
خودياري شهروندان و هداياي دريافتي به استناد بند 73ماده00قانون شهرداريها با اخذ مجوز از شوراي محترم اسالمي شهر بالمان مي باشد .
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ماده : 71
طبق اين ماده امالكي كه بر اساس طرح تفصيلي شهر دار ي تعريضي مي باشند جهت تعيين قيمت مساحت واق در طرح بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري عمل ميگردد.
ماده : 73
در صورتيكه مالک قسمتي از عوارض پروانه ساختماني را در سنوات قبل پرداخت نموده باشد و با توجه به عدم مراجعه مالک جهت پيگري روند پرونده در شهرداري هنگام مراجعه در سال
جاري نسبت پرداختي در سنوات قبل متناسب با مبلغ عوارض پروانه به سال پرداختي از مبلغ محاسبه شده در سال جاري كسر و الباقي محاسبه و اخذ گردد.
ماده : 73
در صورتيكه مالک براساس خود اظهاري عوارض پروانه ساختماني را درسال جاري پرداخت نمايد و به علت تهيه نقشه و يا ساير موارد پروانه به سال بعدي موكول گردد در سال بعد صرفا
عوارض مازاد بر خوداظهاري محاسبه و دريافت خواهد گرديد و عوارض پرداختي مالك صدور پروانه خواهد بود.
ماده:73
خانواده معظ شهدا(پدر-مادر-همسر-فرزندان)و جانبازان  %13و باالتر ،درطول سال  7337از پرداخت عوارض نوسازي و بهاي خدمات فقط براي يمک بمار بمراي يمک واحمد مسمكوني
مشروط به اينكه ملک به نام ايشان باشد مشمول عوارض فوق نمي شوند و جانبازان  %70تا كمتر از %13ساليانه 7/333/333ريال و ايثارگران (حمداقل1مماه حضمور درجبهمه) سماليانه
 103/333ريال از عوارض نوسازي مشروط به اينكه ملک به نام ايشان باشد صرفا در يک پالك ثبتي شامل تخفيف مي گردند.
ماده :77
): (Kضريب ( )Pاست و در تعرفه هاي مختلف حسب صالحديد شوراي اسالمي شهر متفاوت است.
(:)paارزش معامالتی اعیانی امالک (اعم از مختلط و غیر مختلط ) بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه  ،نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول صفحه  15محاسبه می گردد.
توجه  :موارد ذيل در كليه تعرفه هاي عوارضي سال  7337بايستي رعايت شود :
ماده :77
چنانچه ملكي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترين قيمت منطقه اي بر ملک مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود همچنين در صورتي كه ملكي در ميدان يا فلكه واق
شده باشد عوارض بر اساس باالترين قيمت منطقه اي جبهه خياباني كه از ميدان يا فلكه منشعب مي گردد محاسبه خواهد شد.
 :77-7به استناد بند (و) ماده  31قانون ماليات بر ارزش افزوده در صورت تأخير در پرداخت عوارض ساليانه خودرو و همچنين حمل و نقل مسافر برون شهري (صرفاً موضوع بند الف و ب
ماده 30قانون فوق)جريمه آن به ميزان  7/0درصد به ازاي هر ماه تأخير قابل وصول است.
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 :77-7مرج رف هر گونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض  ،كميسيون موضوع ماده  11قانون شهرداري است.
 :77 -0هرگونه اقدام عمراني در داخل محدوده قانوني و حري شهرها مستلزم اخذ مجوز از شهرداري مربوطه مي باشد.
 :77-3رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامي است.
 :77-0كليه معافيتهاي موجود در قوانين مصوب )پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  )31/7/71و يا معافيتهايي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد با
رعايت تبصره ذيل ماده  737قانون برنامه پنج يا برنامه شش توسعه اعمال خواهد شد.
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فصل دوم
ساخت و ساز
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تعرفه شماره ( -)7-7عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (مسكوني)
به

عوارض

نحوه

محاس

ماخذ و

رديف

نوع عوارض

توضيحات

7

تا زير بناي  13متر مرب

)(250/000+٪33P

تبصره ( : ) 7منظور از واحد مسكوني تک واحدي  ،اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه  ،بيش از يک واحد احداث نشود و چنانچه در

7

تا زير بناي  733متر مرب

)(250/000+7P

هر طبقه و يا طبقات بيش از يک واحد ساخته شود تک واحدي محسوب نمي گردد و در اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير بنا (

0

تا زير بناي  703متر مرب

)(250/000+7.7P

3

تا زير بناي  733متر مرب

)(250/000+7.0P

شهرسازي به ازاي هر متر مرب  0pقابل وصول مي باشد .چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا

0

تا زير بناي  703متر مرب

)(250/000+7.0P

مورد محاسبه قرار نمي گيرد.

1

تا زير بناي  033متر مرب

)(250/000+7.1P

تبصره ( : )0مساحت پاركينگ ،راه پله  ،آسانسور  ،شوتينگ زباله وخرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي گردد.

1

تا زير بناي  333متر مرب

)(250/000+7.3P

3

تا زير بناي  033متر مرب

)(250/000+7P

تبصره ( :) 0امالكي كه در هر كاربري به صورت يک واحدي مي باشد در صورت تقاضاي مالک براي دو واحدي شدن( با رعايت اصول

3

تا زير بناي  133متر مرب

)(250/000+7.0P

و ضوابط شهرسازي و صرف نظرازانجام تفكيک ) با دريافت عوارضهاي مشمول دو واحدي شدن بال مان است.ودر صورت تقاضاي

)(250/000+7.0P

آتي مالک براي تفكيک مشمول هزينه تفكيک مي گردد.

73

از زير بناي  133متر مرب به باال

احداث اعياني مسكوني ) از نوع مجتمعهاي مسكوني مالك عمل خواهد بود .
تبصره ( : ) 7در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر  ،سونا  ،جكوزي (خارج از اعياني) با رعايت ضوابط و مقررات

تبصره ( : )3احداث امالك مسكوني در داخل بافت فرسوده شهر با اعمال  %03تخفيف در صدور پروانه ساختماني و با رعايت
تعريضي ملک و صرف نظر از اعمال تخفيف در هزينه تفكيک با رعايت اصول شهرسازي و قوانين شهرداري خواهد بود.

تبصره(: )6در ساختمانهای دوبلکسی که یک طبقه آن بصورت اتاق خواب و سرویس ها و طبقه دیگر آن آشپزخانه و پذیرایی باشد
صرفا مشمول یک واحد پارکینگ می گردد.
تبصره ( : )1عوارض احداث انباري در پيلوت و زيرزمين 1برابر منطقه اي دارايي عرصه براي هر مترمرب مي باشد.و همچنين در
صورت تقاضاي مالک براي احداث تا70متر مرب ( بدون احتساب خرپشته) در آخرين طبقه احداثي(اتاق نشيمن  ،سرايداري و
نگهباني) احداثي مذكور بعنوان جزئي از بناي مسكوني يا تجاري طبقه ماقبل خواهد بود و در صورت مشمول بودن تراك  ،هزينه
عوارض مازاد تراك ارتفاع وصول و سطح اشغال اخذ مي گردد .
تبصره ( : )3تبدیل پیلوت به مسکونی :پرداخت عوارض بابت پيلوت به نرخ روز محاسبه و تبديل پيلوت به ساير كاربريها براساس
تعرفه عوارض محلي آن نوع كاربري وصول و بهاي پيلوت به نرخ روز كسر مي گردد.
تبصره ( : )3در امالك با كاربري تجاري يا مسكوني يا تجاري مسكوني در صورت درخواست مالک احداث زيرزمين به صورت %733
سطح اشغال  ،با اخذ عوارض قابل انجام است.
كليه تباصر فوق (7تا )3مشروط به عدم مغايرت با اصول و ضوابط شهرسازي و ضوابط طرح تفصيلي مي باشد.
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تبصره ( : )73در امالكي كه داراي تعريضي مي باشند سطح اشغال بعد از رعايت تعريضي بصورت  %13به اضافه راه پله و نورگير و
آسانسور محاسبه ميگردد.
تبصره ( : )77در امالك واق در معابر  73متري و باالتر  ،مي توان بالكن مفيد در طبقات به سمت معبر ايجاد نمود .
تبصره ( : )77در امالكي كه داراي تعريضي مي باشند بر اساس متراژ تعريضي ملک  ،اجازه تهاتر (بر اساس قيمت كارشناسي محلي
يا دادگستري) تا سقف متراژ تعريضي در عوارض پروانه و تفكيک و  ...مي توان لحاظ مي گردد.
تبصره ( : )70در صورتي كه مالک مازاد بر پروانه ساختماني يا مجوز صادره نسبت به افزايش ارتفاع طبقه ( مازاد بر ضوابط طرح
تفضيلي ) را نمايد در صورت راي بر جريمه در كميسيون ماده صد  ،عوارض ارزش افزوده وصول خواهد شد .
تبصره ( : )73در امالكي كه داري تعريضي بر اساس طرح تفصيلي شهر مي باشند در جهت جبران بخشي از خسارت به صورت ذيل
عمل مي گردد .عالوه بر هرگونه تخفيف شورا شامل اين بند تخفيف ميگردند (.مشروط به عدم مغايرت با قوانيين و مقررات جاري)
اگر تا  % 73در مسير تعريضي باشند  %70تخفيف
از  % 73تا %73در مسير تعريضي باشند  %03تخفيف
از  % 73تا %03در مسير تعريضي باشند  %33تخفيف
از  % 73تا %33در مسير تعريضي باشند  %03تخفيف
از  % 33بيشتر در مسير تعريضي باشند  %13تخفيف
تبصره ( : )70در امالك تجاري يا كارگاهي يا مختلط احداث طبقه فوقاني جهت سرايداري و نگهباني  ،شهرداري مي تواند حد اكثر
تا سطح اشغال مجاز و با اخذ عوارض مربوطه اقدام نمايد.
تبصره ( : )71در جهت تامين ارتفاع پاركينگ  ،اگر ارتفاع مجاز تامين نگردد مالک موظف به پرداخت تراك ارتفاع پاركينگ  ،صرفا
در معابر زير  73متري مي باشد و در معابر باالي  73متري از طريق كميسيون ماده صد حل گردد.
تبصره ( : )71طبق ماده  7قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل مصوب سال  ، 7033بهاي خدمات پيشگيري و مبارزه با خطرات
سيل شامل  %7عوارض بهاي خدمات و  % 7عوارض ابقاء بنا مي باشد.
تبصره ( : )73در كليه تبصره هاي فوق رعايت اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفصيلي و مقررات مربوطه الزامي مي باشد.
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تعرفه شماره ( - )7-7عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (مسكوني) تعميرات و تغييرات ساختمان
رديف

عنوان عوارض

شرح عوارض

توضيحات

7

تعميرات

تعميرات و تغييرات در ساختمان

كليه تعميرات و تعويض هر نوع سقف مسكوني ستون گذاري و پل گذاري به شرح ذيل مي
باشد :
 – 7در صورت عدم افزايش بنا و واحدها و عدم تغيير اساسي و در صورت موافقت شهرداري
معادل  % 33از عوارض پروانه ساختمان دريافت مي گردد .
 – 7در صورت تغييرات اساسي و يا افزايش بنا با ارجاع به كمسيون ماده صد و نيزمعادل %33از
عوارض پروانه ساختمان دريافت مي گردد.

تعرفه شماره ( - )7-0عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غيرمسكوني) تعميرات و تغييرات ساختمان
رديف

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض تصويبي و توضيحات

تعميممممرات و كليه تعميرات و تعويض هر نوع سقف تجاري  ،اداري ،كارگاهي  ،و  ...ستون گذاري و پل گذاري به شرح ذيل مي باشد :
0

تغييممممرات در  – 7در صورت عدم افزايش بنا و واحدها و عدم تغيير اساسي و در صورت موافقت شهرداري معادل  % 33از عوارض پروانه ساختمان حسب نوع
ساختمان

كاربري و براي تعميرات غيراساسي واحدهاي كارگاهي  %33عوارض پروانه ساختماني دريافت گردد .
 – 7در صورت تغييرات اساسي و يا افزايش بنا با ارجاع به كمسيون ماده صد و نيزمعادل %33از عوارض پروانه ساختمان حسب نوع كاربري دريافت مي گردد.
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تعرفه شماره ( - )7-3عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (مسكوني) مجتم ها و آپارتمانهاي مسكوني
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

7

تا زير بناي 733متر مرب

)(250/000+7.0P

7

تا زير بناي  333متر مرب

)(250/000+7.0P

0

تا زير بناي  133متر مرب

)(250/000+7.0P

3

از  137متر مرب تا  7033متر

)(250/000+7.0P

توضيحات
تبصره ( : )7منظور از مجتمعها و آپارتمانها مسكوني اعياني است كه در هر طبقه يک يا بيش
از يک واحد مسكوني احداث گردد.
تبصره ( : )7مساحت پاركينگ ،راه پله  ،آسانسور شوتينگ زباله وخرپشته با رعايت ضوابط
طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي گردد.
تبصره ( : ) 0در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر  ،سونا  ،جكوزي (خارج از

مرب

اعياني) با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر متر مرب  5Pقابل وصول مي باشد.
چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار

0

از  7037تا  0333متر مرب

)(250/000+7.0P

1

بيش از  0333متر مرب

)(250/000+7.0P

نمي گيرد.
تبصره ( : )3در تبديل يک واحد مسكوني به دو ياچند واحد مسكوني عوارض پمذيره بمه سمال
درخواست مالک محاسبه و وصول مي گردد و پرداختي قبلي پذيره مسكوني به نرخ روز تبمديل
و كسر مي گردد.
تبصره ( :) 0مقرر شد براي امالكي در پشت بام نسبت به اجراي بام سبز اقدام مي نماينمد تما
 73درصد تخفيف عوارض پروانه اعمال گردد.
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تعرفه شماره ( - )7-0عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني ) تجاري تک واحدي
رديف
7
7
0
3
0
1

نوع عوارض
عوارض پذيره در زير

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات :

)(250/000+77P

تبصره ( : ) 7عوارض پذيره زيرزمين (پايين تر از همكف) چنانچه قابليت تجاري يا انباري تجاري شدن را داشته باشد  ،به
ازاي هر طبقه پايين تر از زيرزمين  %73كمتر از عوارض پذيره طبقه ماقبل براي هر متر مرب محاسبه خواهد شد.

زمين
عوارض پذيره در همكف
عوارض پذيره در طبقه

)(250/000+73P
)(250/000+11P
)(250/000+73P

دوم
عوارض پذيره درطبقه

)(250/000+3P

سوم به باال
عوارض پذيره در ني

وصول مي باشدو با افزايش هر طبقه %73كاهش مي يابد و طبقات زيرزمين ه به اين منوال مي باشد.
تبصره ( : )0در صورت تجديد بناهاي تجاري تا ميزان مساحت قبل  % 03عوارض پروانه تجاري مالك محاسبه قرار مي

اول
عوارض پذيره در طبقه

تبصره ( : )7عوارض انباري مجزا از واحد تجاري داخل همكف به ازاي هر متر مرب معادل 0Pعوارض قابل احتساب و

گيرد.مشروط به رعايت ضوابط شهرسازي و تامين پاركينگ.
تبصره ( : )3مدارك اثبات تجاري بودن ملک قبل از تأسيس شهرداري شامل حداقل دو مورد :
 -7اخذپروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه و يا ساير مراج ذيصالح ،قبوض آب ،برق ،گاز ،برگ پرداخت ماليات ساليانه
قبل از تاسيس شهرداري براي ملک كه نشان از تجاري بودن آن باشد .
 -7پروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آناز مراج ذيصالح است كه در اين صورت وضعيت موجود تلقي شده و مشمول

3P

پرداخت هيچ نوع عوارض به استثناء عوارض نوسازي و بهاي خدمات و جريمه اي نخواهد شد .و بعد از تأسيس شهرداري
وجود هر يک از اين مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه و همچنين سه تفكيک و زير حد نصاب

طبقه(بالكن داخل مغازه)
3P

سالهاي قبل مشخص خواهد نمود .
تبصره( :)0امالك تجاري احداث شده قبل از سال  7013فقط مشمول عوارض پروانه ساختماني به نرخ روز ميگردند و به
كميسيون ماده صد ارجاع نمي شوند.

1

انباري تجاري در طبقات
زير زمين  ،همكف و اول

تبصره (:)1امالكي كه داراي انباري موقت 1ساله مي باشند درصورت درخواست مالكين ،شهرداري مي تواند درصورت
صالحديد و نداشتن شاكي و رضايت همسايگان با دريافت عوارض انباري موقت ،نسبت به تمديد مجدد آن اقدام نمايد .
تبصره ( : ) 1در امالك داراي كاربري تجاري يا تجاري مسكوني كه پاركينگ آنها در زير زمين تامين ميگردد و به واسطه آن
مالک از تجاري بيشتري منتف ميگردد  .در ضرائب تجاري  7Pديگر افزوده ميشود.
تبصره ( :)3در كليه تبصره هاي فوق رعايت اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفصيلي و مقررات مربوطه الزامي مي باشد.
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تبصره  : 7بالكن تجاري حداكثر مساحت سطح اشغال  %03سطح مغازه مي باشد و مازاد بر آن مشمول عوارض سطح اشغال ميگردد.
تبصره : 7بالكن داخل انباري تجاري  %03عوارض انباري تجاري وصول مي گردد وتا سقف سطح اشغال  %13قابل محاسبه ،وصول مي گردد،و مازاد بر آن مشمول عوارض سمطح اشمغال
ميگردد.
تبصره  : 0سايه بان پمپ بنزين جزو فضاي تجاري ميباشد .
تبصره  : 3چنانچه در عرصه فضاي پمپ بنزين و گاز  ،فضاي تجاري جهت عرضه محصوالت احداث گردد بر اساس عوارض تجاري جداول( )7-1و( ) 7-0وصول مي شود .
تبصره  : 0در سوله ها و انبارها (حمل و نقل و انبار| ) شهرداري ميتواند بخشي از حياط را به عنوان پاركينگ با وصول عوارض تراك در سطح پيش بيني نمايد .
تبصره  : 1عوارض احداث پمپ بنزين ،گاز و نفت گاز و متعلقات آن حسب تعرفه تجاري محاسبه ميگردد .
تبصره  : 1عوارض گسترش بنا ( اصالحات و تغييرات پروانه )  :چنانچه زمان و مهلت مقرر در شناسنامه ساختمان منقضي نشده باشد و مالک احداث بنا نموده باشد و تغييرات و گسمترش
بنا موجب تغيير در دهانه و ارتفاع مجاز  ،تراك و طبقات گردد مي بايست عوارض ميزان بناي قبل به ق يمت منطقه بندي سال اخذ پروانه و ميزان بنا اضافي ( تغييرات و اصالحات ) به قيمت
منطقه اي سال مورد تقاضا و محل بنا بر اساس تعرفه عوارض سال جاري محاسبه و تفاضل عوارض پرداختي سال اخذ پروانه با محاسبات عوارض جديد وصول گردد .
تذكر  : 7در صورت تسري ساير عوارض از ج مله مازاد تراك  ،ارتفاع  ،كنسول و  ...عوارض مذكور نيز محاسبه و وصول خواهد شد .
تذكر  : 7چنانچه تقاضاي گسترش و توسعه بنا بعد از مهلت مقرر در شناسنامه  ،ساختمان صورت بگيرد حسب درخواست مالک و طي مراحل قانوني دو حالت پيدا مي كند .
 : 7/7در حالتيكه عمليات ساخت ماني به پايان نرسيده و پايان كار صادر نشده است بر اساس دستورالعمل تمديد شناسنامه ساختمان و تبصره  3فوق الذكر عمل خواهد شد .
 : 7/7در حالتيكه پايانكار صادر شده باشد فقط عوارض آن قسمت از بنا كه توسعه و گسترش مي يابد به نرخ سال مورد تقاضا محاسبه و وصول خواهد شد .
 :7/0رعايت دستورالعمل شماره  01711مورخه  33/1/71سازمان شهرداريها و دهياريها در خصوص مدت زمان پروانه ساختماني الزامي است .
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تعرفه شماره ( - )7-1عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني ) تجاري چند واحدي
رديف

نوع عوارض

7

در زيرزمين

7

در همكف

n
)
10
n
) (250 / 000  16 p)(1 
10

0

در طبقه اول

3

در طبقه دوم

0

در طبقه سوم به باال

n
)
10
n
) (250 / 000  5 p)(1 
10
n
) (250 / 000  5 p)(1 
10

1

ني طبقه (بالكن داخل
مغازه) و انباري

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

(250 / 000  7 p)(1 

(250 / 000  7 p)(1 

n
)
10

5 p(1 

n
)
10

5 p(1 

توضيحات

تبصره ( : ) 7درمحاسبه عوارض پذيره مجمت هاي تجاري مانند پاساژ ،تيمچه  ،سراي و امثاله ،
عمق جبهه اول برابر ضرايب مصوب و مازاد برآن معادل % 33قيمت منطقه اي جبهه اول مالك عمل
مي باشد.
تبصره ( : ) 7واحدهاي تجاري كه به صورت مجتم و پاساژ احداث مي شوند  ،فضاي باز مشاعي كه
در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي نمايدو همچنين سرويس
بهداشتي و نمازخانه مشمول عوارض پذيره نخواهد بود.
تبصره ( : )0در صورت تجديد بناهاي تجاري موجود تا ميزان مساحت قبل % 03عوارض پذيره
مالك محاسبه قرار مي گيرد.مشروط به رعايت ضوابط شهرسازي وتامين پاركينگ .
تبصره ( : )3عوارض انباري مجزا از واحد تجاري در طبقه همكف به ازاء هر متر مرب معادل 5pقابل
احتساب و وصول مي باشد و با افزايش هر طبقه %73كاهش مي يابد و زير زمين ه به همين منوال
تبصره ( : )0عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي گردد.الزم به توضيح است در
مجتم هاي تجاري كه در يک طبقه بصورت يكپارچه ايجاد مي شوند عمق جبهه اول مالك عمل
نبوده و عوارض كل بنا براساس ضريب تعيين شده محاسبه مي شود.

1

انباري تجاري در زيرزمين،
همكف و طبقات

 = Nتعداد واحد تجاري ميباشد.
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تعرفه شماره ( - )7-1عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني ) اداري
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

1
7

زيرزمين

)(250/000+73P

تبصره ( :)7وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهاي اداري ميباشد كه رعايت ضوابط و

همكف

)(250/000+07P

مقررات مربوط از جمله طرح مصوب (هادي ،تفصيلي) حسب مورد ،مالك عمل قرار ميگيرد.

0

اول

)(250/000+73P

3

دوم

)(250/000+71P

0

سوم و باالتر

)(250/000+77P

1

ني طبقه

73P

1

انباري زيرزمين و همكف

73P

تبصره( :)7عوارض پذيره اداري خصوصي %03اين جدول وصول مي گردد.

تعرفه شماره ( - )7-3عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني ) باغات (مشروط به رعايت قوانين و مقرارت مربوطه و اخذ مجوز از
كميسيون ماده  0و ساير مراج ذيربط و قانوني)
رديف

عنوان تعرفه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض
1P

زيرزمين
7

صادر شد عوارض زير بنا صبق جدول فوق

تبصره ا :عوارض احداث استخر و فضا سازي به ازاي هر متر مرب
 0/0 Pوصول ميگردد .

چنانچه بنا در باغ در محدوده شهر بر اساس
ماده  73قانون زمين شهري مصوب 13/3/7

توضيحات

3P

همكف

محاسبه مي گردد .

1P

اول
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تبصره :7عوارض احداث گلخانه به ازاي هر متر مرب
ميگردد .

7 Pوصول

تعرفه عوارض محلی شهرداری اللجین (شهر جهانی سفال) در سال 1041

عرفه شماره ( - )7-3عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني ) صنعتي وحمل و نقل بار
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

1
7

زيرزمين

)(250/000+3P

تبصره ( :)7وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهايي كه كاربري واحد مورد نظر صنعتي باشد و يا آنكه

همكف

)(250/000+71P

كاربري غير مرتبط بوده كه باطرح موضوع در كميته فني و يا حسب مورد تغيير كاربري يافته باشد عالوه بر

0

اول

)(250/000+3P

عوارضهاي متعلقه بابت واحدهاي صنعتي مطابق با اين تعرفه قابليت ايصال دارد .

3

دوم

)(250/000+1P

0

سوم و باالتر

)(250/000+1P

1

ني طبقه و بالكن داخل انبار صنعتي

1P

1

انباري زيرزمين و همكف

1P

تبصره ( :)7چنانچه در قسمتي از كاربري مذكور ،واحدهاي مسكوني ،تجاري يا اداري احداث شود ،عوارض
آن مطابق تعرفههاي مربوطه وصول خواهد شد.
تبصره (:)0در امالك خارج از محدوده و داخل حري حداقل قيمت منطقه اي برابر  33/333ريال مي باشد.
تبصره ( : )3بالكن داخل انبار صنعتي حداكثر مساحت سطح اشغال  %03سطح انبارمي باشمدو ممازاد بمر آن
مشمول عوارض سطح اشغال ميگردد.

تعرفه شماره ( - )7-73عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني ) تأسيسات شهري
رديف

عنوان تعرفه عوارض

صدور مجوز تأسيسات و تجهيزات شهري مانند
منب آب ،پست ترانسفورماتور ،پست گاز ،پست
مخابرات ،تصفيه خانههاي آب و فاضالب ،دكلهاي

عنوان تعرفه عوارض
زيرزمين
همكف

برق و مخابرات ( )BTSو كليه دكلهاي ارتباطي،
كيوسک تلفن و غيره به ازاي هر مترمرب

اول و باالتر

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
)(250/000+3P

توضيحات
2

تبصره (: )1حداقل سطح اشغال دکل های برقی و مخابرات و سایر 20Mمی باشد
تبصره (: )2عوارض فوق شامل امالك دولتی و خصوصی میگردد.

)(250/000+71P
)(250/000+3P

تبصره (: )0از نصب آنتن هاي BTSدر اماكن بهداشتي و آموزشي ممانعت مي شود مگر
پس از اخذ مجوز از مراج ذيربط .ضمناً شهرداري اقدامات الزم در جهت جم آوري
دكل هاي نصب شده دركاربري غير مجاز را به عمل مي آورد .و در نصب دكل ها توسط
مالكان بايستي از نظر استحكام ،فوندانسيون تمهيدات الزم انديشيده و رعايت شود.

تعرفه شماره( –)7-77عوارض نصب دكل هاي مخابراتي
اداري و ساير

براساس مترمرب در سطح

150PS

خصوصي

براساس مترمرب در سطح

150PS
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تعرفه شماره ( - )7-77عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني ) هتلها و اماكن گردشگري و مسافرخانهها و پاركينگ عمومي طبقاتي
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

زيرزمين

)(250/000+3 P

7

همكف

)(250/000+77P

0

اول

)(250/000+3P

3

دوم

)(250/000+1P

0

سوم و باالتر

)(250/000+1P

1

ني طبقه

0P

1

انباري زيرزمين و همكف

0P

توضيحات
تبصره ( :) 7در جهت مساعدت و تشويق سرمايه گذاراني كه اقدام به احداث هتل  ،هتل آپارتمان  ،متل و  ...مي نمايند و امكان تامين
پاركينگ مسقف فراه نباشد همه يا تعدادي از پاركينگ هاي مورد نياز را در ملک متعلق به هتل  ،متل و هتل آپارتمان و  ...كه در همان مكان
واق شده باشد را به صورت روباز بدون پرداخت عوارض تامين نمايند و صرفا در صورت تراك مازاد،عوارض آن مشمول مي گردد.

تبصره ( : ) 7چنانچه سرمايه گذاران اينگونه بنا ها در مهلت مقرر به تعهدات خود در قبال بهره برداري و راه اندازي هتمل و  ...اقمدام
نكنند معافيت مذكور لغو و عوارض به نرخ روز دريافت خواهد شد .
تبصره ( :) 0چنانچه سرمايه گذاران اينگونه واحدها يا بناها در نوع كاربري مورد استفاده از ساخت و ساز انجام شده تغييراتي انجمام
دهند بطوريكه اين تغييرات باعث تغيير كاربري ( نوع استفاده ) از هتل و  ...به ساير موارد گردد معافيت مذكور لغو و عوارض به نمرخ
روز محاسبه و دريافت خواهد شد .
تبصره ( :) 3كليه فضاهاي تجاري پيش بيني شده در داخل نقشه هاي معماري هتل از جمله تاالرهاي پذيرايي ،غرفه ها و واحدهاي
تجاري داخل البي ها و ساير نقاط هتل كه ق ابل دسترسي به معبر عمومي نداشته باشند به منظور ارائه خدمات گردشگران در نظر
گرفته مي شود.معادل  7.p.sمحاسبه و وصول ميگردد ودر جهت مساعدت و تشويق سرمايه گذاران صرفا درطبقه همكف عوارض
تجاري شامل درصد معافيت جدول () 7-73-7مي گردد و الباقي بايستي توسط مالک پرداخت گردد.
تبصره (:) 0در صورت درخواست احداث بناي مازاد بر ضوابط شهرسازي وتاييد مراج ذيصالح كليه عموارض متعلقمه مطمابق تعرفمه
محاسبه و وصول گردد.
تبصره ( :)1در صورت عدم امكان تامين پاركينگ براي واحدهاي فوق سرمايه گذار مي تواند مشروط به اخذ مجوز از كميسيون مماده
 0شوراي شهرسازي و معماري استان همدان در شعاع حداكثر  703متري نسبت به تامين پاركينگ مورد نياز اقدام نمايند.
*جدول ( )7-73-7درصد معافيت هتل ها و اماكن گردشگري باتوجه به جهاني بودن شهر اللجين

هتل و
اماكن

درصد معافيت

گردشگري
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حداكثر مدت ساخت جهت بهره
برداري

 0ستاره

% 733

 73ماهه

 3ستاره

% 33

 73ماهه

 0ستاره

% 33

 73ماهه

ساير

% 13

 77ماهه
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*پاركينگ عمومي طبقاتي :
احداث پاركينگهاي عمومي طبقاتي براي پارك نمودن خودرو در محدوده شهر به جهت جلوگيري از ايجماد ترافيمک كمالً مشممول
تخفيف عوارض احداث مي گردد (در صورت كه زمين قبالً تفكيک شده باشد).

تبصره ا:در صورت احداث بنا درپاركينگهاي طبقاتي طبق نوع استفاد پذيره مورد محاسبه و وصول مي گردد  .تبصره
:7در خصوص بهاي خدمات پاركينگ هاي خصوصي طبق فرممول( ) 7×P×S×%73بصمورت سماليانه محاسمبه و

وصول ميگردد.

تعرفه شماره ( - )7-70عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني )واحدهاي آموزشي ،ورزشي ،فرهنگي ،هنري ،بهداشتي درماني
درماني

وهنري و

بهداشتي

عوارض

آموزشي

رديف

عنوان تعرفه

فرهنگي

ورزشي

توضيحات

7

زيرزمين

)(250/000+1P

)(250/000+0P

)(250/000+1P

تبصره ( :)7آموزشگاهها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي براي اخذ پروانه ساختماني بر

7

همكف

)(250/000+3P

)(250/000+1P

)(250/000+3P

اساس ماده  73قانون اصالحي تأسيس و اداره مدارس ،مراكز آموزشي و پرورشي

0

اول

)(250/000+1P

)(250/000+1P

)(250/000+1P

غيردولتي مصوب 71/0/7031در برخورداري از تخفيفات ،ترجيحات و كليه

3

دوم

)(250/000+0P

)(250/000+0P

)(250/000+1P

0

سوم و باالتر

)(250/000+0P

)(250/000+0P

)(250/000+1P

1

ني طبقه

0P

0P

1P

معافيتهاي مالياتي و عوارض در حك مدارس دولتي هستند،در صورتي كه در
كاربري مجاز احداث گردند.
تبصره ( :)7مساجد ،تكايا ،حسينيهها ،امامزادهها ،اماكن مقدسه و متبركه با تأييد
اوقاف (موضوع نامه شماره  33/703337مورخ  7033/0/70رئيس ستاد پشتيباني
و هماهنگي امور مساجد كشور) در حد ضوابط طرح تفصيلي (مصوب) از پرداخت

1

عوارض معاف ميباشند .چنانچه هيأت امناي مراكز فوق بجز تكايامتقاضي صدور

انباري زيرزمين و
همكف

پروانه ساختماني به منظور احداث اعياني واحدهاي تجاري باشند ودر صورت

0P

0P

1P

احداث بناي تجاري مشمول پرداخت هزينه مي باشند.
تبصره ( :)0طبق بند ه تبصره  3قانون بودجه تغيير كاربري هاي آموزشي مطابق قانون فوق
يا قانون برنامه شش توسعه يا قانون بودجه  33اعمال ميگردد.
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تعرفه شماره ( - )7-73عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني )واحدهاي مطب پزشكان ،روانپزشكان ،دندانپزشكي ،بيناييسنجي ،راديولوژيستها ،سونوگرافي،
داروخانهها و حرف وابسته
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

7

زيرزمين

)(250/000+0P

7

همكف

)(250/000+3P

0

اول

)(250/000+0P

3

دوم

)(250/000+0P

0

سوم و باالتر

)(250/000+0P

1

ني طبقه

0P

1

انباري زيرزمين و همكف

0P

توضيحات

تعرفه شماره ( - )7-70عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني )واحدهاي كشاورزي و مشاغل مرتبط
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

7

زيرزمين

)(250/000+0P

7

همكف

)(250/000+3P

0

اول

)(250/000+0P

3

دوم

)(250/000+0P

0

سوم و باالتر

)(250/000+0P

1

ني طبقه

0P

1

انباري زيرزمين و همكف

0P
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مشروط به اخذ مجوز از مراج ذيربط و قانوني

تعرفه عوارض محلی شهرداری اللجین (شهر جهانی سفال) در سال 1041

تعرفه شماره ( - )7-71عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني )واحدهاي كارگاههاي سفال و سراميک
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

7

زيرزمين

)(250/000+1P

منظور از واحدهاي كارگاهي محلهايي است كه جهت توليد سفال و سراميک در محدوده قانوني و حري شهر قمرار

7

همكف

)(250/000+3P

0

اول

)(250/000+1P

3

دوم

)(250/000+1P

0

سوم و باالتر

)(250/000+0P

1

ني طبقه و گرمخانه

73P

1
3

انباري زيرزمين و همكف و
طبقه اول
عوارض كوره

1P
03P

مي گيرند .
تبصره  :7محل باالي كوره بعنوان انبار كارگاه تلقي مي گردد.
تبصره  :7كوره نيز جزئي از زيربناي كارگاه محسوب مي گردد .
تبصره  :0در خصوص كارگاههاي سفال كه در حال تخريب و ريزش مي باشندو مالک درخواست پروانه سماختماني
با كاربري كارگاه سفال داشته باشد ،شهرداري مي تواند در صورتيكه كه در نقشمه طمرح تفضميلي داراي كماربري
كارگاهي باشد  ،پروانه ساختماني با كاربري كارگاه سفال با تامين پاركينگ مورد نياز اقدام نمايد.
تبصره :3كارگاههاي توليد گل ه مشمول عوارض كارگاههاي سفال مي گردند .
تبصره  : 0فعاليت واحدهاي توليدسفال وسراميک درهركاربري به صورت كارگاه سنتي و خانگي بشرط عدم
مزاحمت براي مجاورين صرفا جهت بهره برداري بال مان است.

تبصره  : 1واگذاري انشعاب گاز به كارگاههاي سطح شهر كه در وضعيت موجود در خارج از كاربري مجاز استفاده مي نمايند.در صورت تاييد اين امالك مبني بر استفاده از سوخت نفت سفيد توسط شركت
تعاوني سفالسازان و تاييد فعاليت آنان از سوي اداره صناي دستي و گردشگري ضمن پرداخت عوارض بهره برداري مشمول توسط مالكين براساس كاربري روي نقشه طرح تفضيلي شهر بالمان مي باشد
و ارجاع پرونده به كمسيون ماده صد در صورتي امكان پذير خواهد بود كه كاربري ملک بر اساس نقشه طرح تفضيلي مجاز باشد.
تبصره  : 3ارائه انشعاب گاز براي كارگاههاي قديمي ساز قدمت باالي 70سال كه فاقد هرگونه امتيازات و انشعابات مي باشند ،و از نفت سفيد استفاده نمي نمايند صرفا با تشخيص شهرداري مقدور مي باشد.
تبصره  : 3درصورتي كه تعميرات اساسي و غير اساسي در كارگاهها صورت پذيرد به شرح ذيل مشمول پرداخت عوارض مي گردد:
-7تعميرات اساسي كه با برداشت سقف و اضافه نمودن ستون مي باشد  %733عوارض پروانه كارگاهي بدون لحاظ پاركينگ وصول مي گردد.
 -7در صورتيكه تعميرات غير اساسي باشد  %13عوارض پروانه كارگاهي وصول مي گردد
تبصره  : 73واحدهاي مسكوني كه بدون طي مراحل شهرداري به كارگاه تبديل مي شوند با توجه به اينكه طبق ضوابط طرح تفضيلي سي متر مرب به عنوان مشاغل خانگي لحاظ گرديمده شمهرداري ممي
تواند بر اساس مازاد احداثي بدون هر گونه تغيير كاربري صرفا جهت بهره برداري در كاربري مورد استفاده با اخذ تعهد محضري در خصوص عدم مزاحمت براي مجاورين و رضايت همسايگان و همچنين
داراي تاييديه ميراث فرهنگي و اتحاديه سفال باشد با اخذ عوارض محاسبه و وصول شودو در صورت واگذاري ملک به غير يا احداث مي بايست به حالت كاربري مجاز تبمديل گمردد  (.مشمروط بمه عمدم
مغايرت با اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفيصيلي و قوانين و مقررات مربوطه )
تبصره  :77در امالك با كاربري كارگاهي كه مالكين در حين اخذ پروانه ساختماني  ،درخواست احداث طبقه منفي دارند  ،شهرداري مي تواند با اخذ عوارض سطح اشغال و غيره مي تواند نسبت به صدور پروانه اقدام نمايد.

تبصره  :77انشعاب گاز كارگاهي جهت مسير بلوار  30متري آيت اهلل خامنه اي صرفا از جبهه دوم مقدور مي باشد و امكان واگذاري گاز و نصب علمک و تاسيسات از جبهه اصلي بلوار امكان پذير نيست .
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تعرفه شماره ( - )7-71عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني ) باغ رستوران  ،سفره خانه سنتي و سايرمشاغل مرتبط
رديف

عنوان تعرفه عوارض

عنوان تعرفه عوارض

توضيحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

تبصره ا :عوارض احداث استخر و فضا سازي به ازاي هر مترمرب 3 Pوصول
ميگردد

عوارض پذيره احداث و بهره برداري

تبصره  : 7در محدوده و حري شهر به ازاي هر 73مترمرب بايد يک واحد

باغ رستوران  ،سفره خانه سنتي
7

همكف

وساير

)(250/000+73P

مشروط به اخذ مجوز از مراج ذيصالح

پاركينگ تامين نمايد .ودرصورت عدم تامين پاركينگ به علت فاقد سابقه
بودن يا مازاد بر سابقه قبلي ،تا زمانيكه تعيين تكليف از سوي مراج قانوني و
تسويه با شهرداري عوارض حق بهره برداري از معبر به عنوان پاركينگ به

وقانوني

ازاي هر پاركينگ تامين نشده مبلغ 7/333/333ريال محاسبه و وصول گردد.

تبصره يک  :تبديل اماكن تاريخي مثل حمام عمومي و ساختمانهاي با استفاده عمومي و  ...به سفره خانه سنتي  ،با اعمال  % 13عوارض مشمول وصول مي گردد.

تعرفه شماره ( - )7-73عوارض برپروانه ساختماني در حد تراك پايه (غير مسكوني ) واحدهاي نظامي و انتظامي
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

7

زيرزمين

)(250/000+73P

7

همكف

)(250/000+73P

0

اول

)(250/000+70P

3

دوم

)(250/000+70P

0

سوم و باالتر

)(250/000+77P

1

ني طبقه

73P

1

انباري زيرزمين و همكف

73P

31

توضيحات

تعرفه عوارض محلی شهرداری اللجین (شهر جهانی سفال) در سال 1041

تعرفه شماره ( – )7-73عوارض ديوار كشي و حصار كشي براي امالك فاقد مستحدثات
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه

توضيحات

محاسبه عوارض

تبصره ( :)7عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده  773قانون شهرداري كه مقرر ميدارد" :نسبت به زمين يا
بنا هاي مخروبه و غير مناسب با وض محل و يا نيمه تمام واق در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار
گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد ،شهرداري با تصويب شوراي شهر ميتواند به
مالک اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه شهر اقدام كند اگر مالک
مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه زيبائي و پاكيزگي و
شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالک يا متولي و يا متصدي دريافت
نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ ميشود در صورتي كه مالک ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ
به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي ميشود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد

عوارض صدور مجوز احصار
7

در مورد اراضي واق در

بشرح

حري شهر به ازاء

توضيحات

هرمترطول

موضوع به كميسيون مذكور در ماده  11ارجاع خواهد شد .صورت حسابهائي كه مورد اعتراض واق نشده و همچنين آراي
كميسيون رف اختالف مذكور در ماده  11در حك سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات
اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد ".از شمول اين
تعرفه مستثني است.
تبصره ( :)7عوارض ديوار كشي  )0( :برابر قيمت منطقه اي دارايي عرصه براي هر متر طول ديوار فقط به منظور محصور
كردن زمين تفكيک شده و حداكثر به ارتفاع دو متر وصول مي گردد.و براي زمين باير با تشخيص شهرداري 7برابرفرمول
فوق وصول مي گردد ،بدون اينكه از حيث مسائل تفكيكي و افراز و شهرسازي حقي براي مالک ايجاد نمايدو درصورت
افزايش ارتفاع ديواركشي شهرداري راسا نسبت به تخريب آن اقدام مي نمايد.
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تعرفه شماره ( -)7-73عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه و عمران شهري (ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري)
عنوان تعرفه عوارض

رديف

توضيحات

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض

تبصره ( : )7امالكي كه در كاربري غير مجاز توسط مالكين امالك احداث بنا گرديده اند جهت تعيين تكليف

عوارض اضافه ارزش ناشي از تغيير طرح

اينگونه امالك پرونده اشخاص به كميسيون ماده 733ارجاع خواهد گرديد.

هاي تفصيلي توسط مراج قانوني

تبصره ( : )7در صورتي كه مالكين عالوه بر معبري كه از آن منتف مي گردند اگر طبق طرح تفصيلي معبر

7

از فضاي سبز به كاربري مسكوني

33P

7

از فضاي سبز به كاربري تجاري

30P

0

از مسكوني به ساير كاربريها

33P

3

از تجاري به ساير كاربريها

70P

0

از اداري ،آموزشي  ،نظامي  ،فرهنگي ،هنري  ،ورزشمي،

تبصره ( : )3ارزش افزوده ناشي از تغيير عرض معبر براي امالكي كه خود داراي تعريض نيستند و پس از

03P

اجراي تعريض امالك روبرو در بر معبر قرار ميگيرند طبق فرمول (متراز عرصه *(77pعرض معبر قدي –

مذهبي به ساير كاربريها

1
1

از كشاورزي به ساير كاربريها
از ساير كاربريها به

كماربري فرهنگمي ،هنمري ،

03P
70P

ورزشي ،مذهبي

جديدي ايجاد گردد و مالكين حق انتفاع و ايجاد درب جديدي داشته باشند و يا اينكه بخواهند عالوه بر معبر
مورد استفاده به معبر ديگر دسترسي پيدا نمايند بايستي به ازاي هر متر مرب عرصه باقيمانده  0برابر قيمت
منطقه اي و براي درب نفر رو  73برابر قيمت منطقه اي براي درب ماشين رو پرداخت نمايند .

عرض معبر جديد))محاسبه و اخذ مي گردد.
تبصره ( : )4ارزش افزوده ناشي از تغيير عرض معبر براي امالكي كه خود داراي تعريض نيستند و بر معبر
قرار دارندو معبر روبروي ملک تعريض مي شود طبق فرمول (متراز عرصه *(3pعرض معبر قدي –عرض
معبر جديد)) محاسبه و اخذ مي گردد.

3

از ذخيره خدمات عمومي به ساير كاربريها

00P

تبصره ( :)0امالكي كه متقاضي دريافت كاربري تجاري در قالب  % 73مساحت عرصه در معابر باالي 77

3

از كاربري آموزشي به تجاري

33P

متري طبق ضوابط طرح جام هستند مشمول  3برابري عوارض فوق مي گردند

73

از هر كاربري به كماربري ديگمر بمه اسمتثتاء
موارد باال

77

از كاربري مسكوني به كاربري تجاري

77

از كاربري مسكوني به كاربري كارگاهي

70

از هر كاربري عمومي به كاربري كارگاهي

00P

-

عوارض فوق پس از اخذ مجوز از كميسيون ماده  0امكان پذير مي باشد

03P
03P
13P
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تعرفه شماره ( – )7-77عوارض بر مشاغل و حرف دائمي و موقت
رديف

عنوان تعرفه عوارض

توضيحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

با عنايت به شرايط ويزه شهر اللجين كه در مواردي مالكين امالك از ملكهاي خود در كاربري غير مجاز
بعنوان كارگاه سفالسازي و مغازه هاي سفالفروشي و غيره مورد استفاده قرار مي دهند به ازاي هر سال طبق

براي واحدهاي كارگاهي به ازاي
 7هرسال به صورت ساليانه

)%31)P.s+ Pa.sa

فرمول از مالكين اخذ مي گردد (.بدون اينكه حق و حقوقي از لحاظ تغيير كاربري و غيره درآينده براي مالک
ايجاد نمايدو مبلغ پرداختي صرفاً عوارض بهره برداري همان سال مي باشد).
پرداخت مبلغ مذكور هيچ گونه حقي دال بر صدور انشعاب كارگاهي يا صنعتي ايجاد نمي كند.

تبصره ( : ) 7مطب پزشكان و دفتر خانه و دفتروكالت و داروخانه و آزمايشگاه عوارض بهره برداري معادل
 2براي واحدهاي صنعتي ،حمل نقل انبار،

)7)P.s+ Pa.sa

و به ازاي هرسال
3

دوبرابرجدول فوق از بهره برداران وصول مي گردد.

تبصره ( : )7عوارض بهربرداري مشاغل خانگي :جهت آن دسته از مواردي كه قصد دارند برابر ضوابط در
مناطق مسكوني وساير كابريها در مشاغل خانگي فعاليت نمايند مطابق  %03مساحت اعياني برابرجدول

تجاري  ،اداري ،مختلط وساير

شماره( )7-71محاسبه وبصورت ساليانه وصول مي گردد.

به ازاي هرسال

 Pقيمت دارايي عرصه و  sمساحت عرصه و Paقيمت دارايي اعياني نوع كاربري و saمساحت اعياني مي

)%03)P.s+ Pa.sa

باشد.
اراضي كه جهت فرآوري خاك و توليد گل سفالگري مورد استفاده قرار مي گيرند به ازاي هر متر مرب زمين
شامل  s*pعوارض مي گردند .

33

تعرفه عوارض محلی شهرداری اللجین (شهر جهانی سفال) در سال 1041

عوارض ساليانه و صدور جواز كسب اصناف بر مبناي فرمول زير تعيين مي شود
عوارض اصناف = )(A×K
كه در آن  Aضريبي است بر مبناي سطح كه به شرح جدول ذيل تعيين مي شود.
ضريب  Aبراي اصناف
0

عوارض بر مشاغل و حرف دائمي

مساحت زيربنا ( متر مرب )
:7

()7-70M2

1

:7

2

3

:0

2

( )71-70M

:3
عوارض ساليانه محل كسب
براي مشاغل صنوف مشمول
قانون نظام صنفي

ضريب A

:0

2
2

( )71-03M

77

)07-733M2

73

( )737-733M

71

:1

( )737-033M

73

:1

( M2و بيشتر)037

77

كه در آن  Pقيمت منطقه اي دارايي است كه حداقل در اين فرمول  13/333ريال منظور مي باشد.
و همچنين مساحت مورد محاسبه  ،مساحت فضاي محصوري است كه از آن براي فعاليت صنفي استفاده مي شمود بما
توجه به شرايط خاص اللجين در مورد صنف سفال و سراميک و  Kضريبي است كه بر مبناي تقسيمات زير تعيين ممي
شود.
ضريب  Kبراي اصناف
 : 7براي كارگاههاي سفالسازي و توليد چيني آالت بهداشتي و ساير مشاغل توليديK = 7/10 :
 : 7براي فروشگاههاي سفال  ،سراميک و چيني و خدمات وابسته:

K = 7/10

 : 0براي بنگاههاي معامالت ملكي :

K= 1

 : 3براي تاالر پذيرايي  ،هتل و هتل آپارتمان و ديزي سراي سنتي :

K=0

 : 0براي شغل طال فروشي و اصناف مرتبط :

K=1

 : 1چايخانه سنتي و رستورانها و چلوكبابي :

K=0

34

تعرفه عوارض محلی شهرداری اللجین (شهر جهانی سفال) در سال 1041

 : 1براي ساير اصناف محدوده و حري :

K = 7/0

* توضيحات :
 -7با توجه به شرايط خاص شهر اللجين و وجود كارگاهها و سفالگري ها و سفال فروشي ها و برخمي
اصناف فاقد مجوز قانوني ضمن اينكه برابر ضوابط جهت برخورد هاي قانوني اقدام مي شمود لميكن از
آنجائيكه از خدمات و امكانات شهري بهره مند مي شوند و هزينه هاي قمانوني را در قالمب مجوزهماي
قانوني پرداخت نكرده و نمي نمايند ليكن شهرداري مي تواند جهت استفاده از امكانات شهري ،هزينمه
هاي خدمات از اينگونه اصناف را برابر با نرخ هاي فوق بعنوان هزينه خدمات شهري در قالب فرم هاي
خاص وصول نمايد .بدون اينكه اين امر تعهدي براي ملک مورد نظر از لحاظ كماربري و ديگمر حقموق
ايجاد نمايد.
 - 7هزينه مديريت پسماند بابت جم آوري ضايعات سفال و سراميک و غيره بمه مبلمغ 7/333/333
ريال تعيين مي گردد كه به رديفهاي  7و  7جدول شماره
()0-0-7اضافه مي گردد.
 -0در صورت تغيير محل فعاليت اصناف داراي جواز فعاليت از شهرداري مي توانند با پرداخت  70برابر
قيمت منطقه اي محل جديد در صورتي كه محل جديد پيشنهادي از سوي مالمک يما مسمتأجر از نظمر
شهرداري مورد تأييد باشد ،اقدام نمايند.
 -3عوارض بر صدور جواز كسب و پيشه براي كليه واحدها  0برابر عوارض سماليانه بمه اضمافه بهماي
خدمات آن سال مي باشد.
 -0عوارض بر صدور جواز كسب و پيشه براي مشاغل فعال در شهرك صمنعتي اللجمين برابمر تعرفمه
اعالمي محدوده شهر اللجين مي باشد كه حداقل قيمت منطقه اي دارايي عرصه براي شهرك صمنعتي
اللجين برابر با  7/333/333ريال مي باشد و نيز حداقل قيمت دارايي در محدوده شهر برابر 13/333
ريال مي باشد .
 -1مبلغ  133/333ريال به عنوان هزينه صدور گواهي شغلي بمراي ممراجعين بمه بانكهما جهمت اخمذ
تسهيالت وصول مي گردد( .بنا به موقعيت اللجين در صنعت سفال)
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 -1با توجه به موق عيت ويژه شهر اللجين كه مركز توليد سفال و سراميک مي باشد جهت صدور جمواز
كسب و پيشه در مشاغل توليدي ( توليدي گل سفال  ،توليدي مواد اوليه چيني  ،توليدي مجسمه گچي ،
توليدي سفال چرخي  ،توليدي كاسه توالت سفالي  ،دوغابي و چيني  ،توليمدي كاسمه لعمابي  ،توليمدي
چيني آال ت بهداشتي  ،توليدي ديزي و قلک  ،توليدي گلدان سفيد قالبي و لعابي  ،توليدي پارچ و ليوان ،
توليدي كوزه روغني  ،توليدي دوغابي  ،توليدي رنگ و لعاب  ،توليدي تنديس) نياز به ملک تجاري نمي
باشد و اخذ جواز كسب و پيشه در شغل هاي توليدي فوق با كاربري كارگاهي مي باشمد  ،مشمروط بمه
عدم مغايرت با اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفضيلي .
 -3بنا به موقعيت ويژه شهر اللجين (وجود كاركاهها و فروشمگاه هماي سمفال و سمراميک و مشماغل
مرتبط) شهرداري مي تواند به شهرونداني كه تقاضاي آب ،برق و گاز صنعتي بمراي اممالك خمود ممي
نمايند مجوزهاي الزم را صادر نمايد  ،مشروط به عدم مغايرت با قانون من فروش اراضي فاقد كاربري
مسكوني مصوب . 37
 -3افرادي كه داراي جواز كسب و پيشه بوده و بنا به داليلي خواستار انتقال آن به نام اشمخاص ديگمر
مي باشند با ارائه گواهي از اتحاديه صنفي مربوطه عالوه بر پرداخت عوارض ساليانه مشمول پرداخمت
 70برابر قيمت منطقه اي دارايي ملک مذكور بعنوان عوارض نقل و انتقال مي باشند.
 -73مشاغلي كه بعداَ بوجود مي آيند و يا اينكه در تعرفه عوارض محلمي نمام آنهما قيمد نشمده اسمت
عوارض آنها مطابق شغلهاي مشابه وصول مي گردد.
 -77هر واحد صنفي تا ابطال كامل پروانه كسب و پيشه توسط اتحاديه صنفي مشمول پرداخت عوارض
و بهاي خدمات مي باشد و تعطيلي خود سرانه موجب نفي عوارض نمي گردد.
 -77نامه اتحاديه مبني بر اخذ جواز كسب و پيشه شهروندان مالك عمل شهرداري درصدورجوابيه
كسب وپيشه خواهد بود.

1

عوارض بر مشاغل و حرف موقت

عوارض غرفهها و

تبصره ( :)7متوليان برگزاري نمايشگاه موظفند در مهلت حداكثر  73روز بعد از اتمام هر دوره برگزاري

نمايشگاهها اع از فروش،

نمايشگاه  ،عوارض وصولي را به حساب شهرداري واريز و رسيد آن را به شهرداري ارائه نمايند در غير

تخصصي ،ادواري ،فصلي و

اين صورت شهرداري مجاز به وصول وثيقه مربوطه ميباشد.

دائمي و بازارهاي روز در
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محدوده و حري شهر به

تبصره( :)7مسئوليت وص ول و واريز وجوه حاصله بعهده متوليان نمايشگاه خواهد بود ،مأموران وصول

استثناء نمايشگاههاي صناي

شهرداري مي توانند با مراجعه به محل دفتر نمايشگاه نسبت به بررسي ميزان وصولي اقدام نمايند،

دستي و فرش به ازاي هر ماه

مسئولين نمايشگاه مكلف به همكاري با مأمورين شهرداري ميباشند در غير اين صورت شهرداري

فعاليت
) )1*p*sنحوه محاسبه
عوارض

1

عوارض بر مشاغل و حرف موقت

تبصره ( : )0منظور از  Sمساحت مورد استفاده مي باشد

به ازاي  73متر سطح اشغال  703.333ريال

عوارض بازارهاي هفتگي

به ازاي  73متر سطح اشغال  733.333ريال
)k.)Pa.sa

3

پزشک عمومي

3

پزشک متخصص

73

دندانپزشک

.

77

راديولوژي

.

77

آزمايشگاه

.

70

تزريقات و پانسمان

.

73

مراكز خدمات درماني

.

دفاتر :پيشخوان  ،اسناد رسممي  ،مهندسمي و

.

)k.)Pa sa
)k.)Pa sa
)k.)Pa sa
)k.)Pa sa
)k.)Pa sa
)k.)Pa sa
)k.)Pa sa

K=7/3
K=0
K=7/3
K=7/3
K=%73
K=7/7
K=%73
K=7/3

تبصره(: ) 7در مطب پزشكاني كه واحد تزريقات و پانسمان داير مي باشد بهماي خمدمات رديفهماي
1و 7تواما وصول مي گردد.
 Paقيمت دارايي اعياني saمساحت كل اعياني مي باشد
Kضريب شغل مي باشد.

ازدواج وباربري...

)k.)Pa.sa

71

نمايندگي شركتهاي بيمه و وكالي دادگستري

71

آموزشگاههاي تعلي رانندگي

.

73

داروخانه

.

73

استخر و سردخانه در محدوده خدماتي

.

سمماير مشمماغل تحممت نظممارت سممازماننظام

.

73

بازارهايي كه توسط شهرداري ايجاد ميشوند مشمول پرداخت عوارض اين بخش نخواهند بود.

به ازاي  0متر سطح اشغال  33.333ريال

.

70

ميتواند برابر آيين نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانوني خود اقدام نمايد.

)k.)Pa sa
)k.)Pa sa
)k.)Pa sa
)k.)Pa sa

K=7/3
K=%73

تبصره( : )7داروخانه هاي شبانه روزي سطح شهر به جهت ارايه خدمات شبانه روزي به شهروندان
عوارض جدول( )7-70طبق ضريب  K=%70محاسبه و وصول مي گردد.

K=%73
K=7/7
K=7/3

پزشكي
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تعرفه شماره ( - )7-77عوارض انقضاي مهلت عمليات ساختماني منطبق بر تبصره  7ماده  73قانون نوسازي و عمران شهري
عنوان تعرفه

ماخذ و نحوه

عوارض

محاسبه عوارض

توضيحات
تبصره( :)7طبق بند  7ماده  73قانون نوسازي و عمران شهري در پروانههاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر ميشود بايد حداكثر مدتي كه براي
پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد .شوراهاي اسالمي شهر ميتوانند با توجه به حج عمليات ساختماني و بر اساس گروه بندي چهارگانه قانون
نظام مهندسي ساختمان (الف ،ب ،ج ،د) نسبت به تعيين مهلت پروانه ساختمان اقدام نمايد.
تبصره( :)7مالكيني كه در مهلت مقرر در پروانه ساختماني (دو بار) نسبت به تمديد با پرداخت عوارض ساليانه آن اقدام مينمايند مشمول پرداخت عوارض
صدور پروانه ساختماني نميشوند.
تبصره ( :)0مؤدياني كه پس از پايان مهلت مقرر(سه سال) در پروانه ساختماني براي تمديد پروانه مراجعه مينمايند ،در صورت عدم شروع عمليات

عوارض تمديد
پروانه ساختماني

بر اساس تبصره

ساختماني ظرف مدت مقرر در پروانه از تاريخ صدور يا تمديد پروانه ،مكلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض زيربنا ميباشندبدون ارجاع به نظام مهندسي و

مندرج در

بيمه تامين اجتماعي و صرفا با تمديد مهندس ناظر.

توضيحات

تبصره ( :)3منظور از شروع عمليات ساختماني اعالم توسط مهندس ناظر ميباشد.
تبصره ( :)0مالكيني كه پس از اخذ پروانه ساختماني نسبت به آن اعالم انصراف نمايند وجوه پرداختي آنها با كاهش73درصدي مبلغ و الباقي عودت مي
گردد.
تبصره(:)1در صورتي كه ساختماني بعد از اتمام مهلت و قبل از تمديد پروانه ساخته شود به عنوان ساختمان بدون مجوز تلقي و پرونده آن به كميسيون ماده
صد جهت صدور رأي ارجاع خواهد شد.
تبصره (:)1تاريخ صدور پروانه حداكثر يک ماه پس از تاريخ پرداخت عوارض و تأييد واحد درآمد مي باشد و در صورت عدم مراجعه مالک ظرف اين مدت و
تغيير در ميزان عوارض مشمول مابه التفاوت خواهد شد.
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تعرفه شماره ( - )7-70عوارض برپروانه ساختماني مازاد بر تراك پايه (مسكوني و غير مسكوني )
رديف

عنوان تعرفه عوارض

7

عوارض مازادتراکم در سطح
اشغال در هر طبقه

توضيحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

مطابق طرح هاي مصوب شهري به ازاي هر مترمرب مازاد تراك مجاز در سطح بشرح فرمول تامعادل( )73.P.Sاز هر
مترمرب از اعيان ايجادي در هر طبقه كه در طبقات منفي نيز مشمول عوارض وصول مي گردد (در صورتي كه طبقه احداثي
كالً در كاربري پاركينگ باشد جزء تراك در سطح اشغال نمي باشد).رعايت اصول و ضوابط شهرسازي و كليه مقررات و
ضوابط طرح تفصيلي الزامي است.
تبصره  :7تراك در سطح براي امالكي كه در تعريض قرار دارند قبل از تعريض محاسبه مي گردد.
تبصره :7امالكي كه مساحت عرصه آنها در حد  733متر مرب يا پايين تر باشد سطح اشغال كامل براي اينگونه امالك
بال مان است.
تبصره  : 0تراك درسطح اشغال براي امالك تجاري و اداري و صنعتي  %33نسبت به محاسبات فوق افزايش و امالك
كارگاهي  %73كاهش نسبت به فرمول فوق محاسبه مي گردد .
مطابق طرحهاي مصوب شهري به ازاي هر متر مرب خالص احداثي ،ارتفاع ايجادي مازاد بر تراك مجاز بشرح فرمول معادل
( )1P.H.S.با رعايت اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفصيلي عوارض وصول مي گردد .

كه در آن  Pقيمت منطقه اي دارايي عرصه – Hارتفاع مازاد ايجادي بر حسب متر و  Sسطح ارتفاع مازادآخرين طبقمه
7

عوارض مازاد برتراکم در
ارتفاع

بر حسب مترمرب مورد نظر مي باشد.
تبصره :7عوارض مشمول تراك در ارتفاع براي ساختمانهاي بتني و اسكلت فلزي مازاد بر 3متر و براي ساير
ساختمانها مازاد بر  3متر مي باشد.
تبصره  :7تراك در ارتفاع منفي تراك منفي مازاد بر ارتفاع  7/13در طبقه زيرزمين و معادل  %03مازاد بر تراك در ارتفاع
وصول مي گردد.
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تعرفه شماره( )7-73عوارض تفكيک ماده  737براي موارد تبصره  3ماده مذكور يا تفكيک قبل سال 7033
در جهت تامين سرانه هاي عمومي شهر در هركاربري هنگام تفكيک امالك عادي و آنهايي كه براساس ماده 733و 731قانون ثبت اسناد و امالك تفكيک شده اند يما داراي اسمناد عمادي
معتبر باشند و در شهرداري فاقد سابقه عرصه و اعيان هستند و يا به هر عنوان فاقد سابقه پرونده در شهرداري مي باشند،به صورت زير مشمول دريافت عوارض ميگردد:
تبصره  : 7در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر از  %73كمتر يا برابر باشد عوارض تفكيک برابر با )33( SPخواهد بود
تبصره  : 7در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر ( ) %73- %73باشد عوارض تفكيک برابر با  7/30 )03( SPخواهد بود .
تبصره  : 0در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر ( ) %73- %03باشد عوارض تفكيک برابر با  )03( SPخواهد بود .
تبصره  : 3در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر ( ) %03- %33باشد عوارض تفكيک برابر با  3/3)03( SPخواهد بود .
تبصره  : 0در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر ( ) %33- %03باشد عوارض تفكيک برابر با  3/3 )03(S Pخواهد بود .
تبصره  : 1در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر ( ) %03- %13باشد عوارض تفكيک برابر با  3/10 )03(S Pخواهد بود .
تبصره  : 1در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر ( ) %13- %13باشد عوارض تفكيک برابر با  3/3)03(S Pخواهد بود .
تبصره  : 3در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر ( ) %13- %33باشد عوارض تفكيک برابر با  3/0 )03(S Pخواهد بود .
تبصره  : 3در صورتي كه در اجراي طرح تفكيكي زمين رفته به معبر ( %33و باالتر ) باشد عوارض تفكيک برابر با  3/7 )03( SPخواهد بود .
تبصره  :73در اراضي باالي  033متر مرب بر اساس ماده  737قانون اصالحي شهرداريها عمل خواهد گرديد.
تبصره  :77در امالك با كاربري تجاري به مقدار ضرائب فوق  P73نيز اضافه مي گردد.
امالكي كه داراي كاربري عمومي مي باشند و از ادارات ذيربط پيرو درخواست مالک استعالم گرديده است و عدم نياز خود را اعالم مي نمايند شهرداري ميتواند بر اساس قانون تعيين وضمعيت اممالك
واق در طرح هاي دولتي با وصول عوارض متعلقه نسبت به صدور مجوز فروش  ،ساخت  ،حق تفكيک و  ...با كاربري امالك مجاور و با تراك پايه شهر و سطح اشغال مجاورين در صورتي كمه اجمراي
طرح تا  0سال قبل باشد با اخذ تعهد مظهري  0ساله اقدام نمايد.
در امالك واق در بلوار  30متري و سطح شهر كه عمليات پياده رو سازي و زيبا سازي صورت مي پذيرد  %33هزينه آن را مالكين به عنوان خودياري به شهرداري بايد پرداخت كنند.
مالكيني كه در نظر دارند نسبت به تعييت تكليف ( اخذ پروانه ساختماني  ،تفكيک و  )...ملک خود در معاب ري كه عمليمات اصمالح و توسمعه معمابر توسمط شمهرداري اجمرا گرديمده و در حمال حاضمر
جدولگذاري  ،زير سازي و آسفالت آنها در دست اقدام و يا تكميل شده است بايد نسبت به پرداخت خودياري تا  %03اقدام نمايند.
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تعرفه شماره ( - )7-70عوارض بالكن و پيش آمدگي ( درحد تراك مجاز و يا اخذ مجوز از مراج ذيربط)
رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه

توضيحات

محاسبه عوارض

تبصره ( : )7كليه ضوابط مقرر در بخشنامه 70133/7/0/03مورخ  7017/77/3وزير محترم كشور به شرح ذيل الزم

عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر به ازاي هر متر مرب
7
7
0

در واحدهاي تجاري و مختلط
در واحدهاي اداري و صنعتي و مطب
پزشكان
در واحدهاي مسكوني

03P
00P

الرعايه است
 -7در صورتيكه پيش آمدگي در معبر عمومي ،بصورت روبسته و زير بناي مفيد مورد استفاده واحدهاي مسكوني ،تجاري،
اداري ،صنعتي و غيره قرار گيرد ،عالوه بر اينكه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد .از هر
مترمرب طبق رديفهاي 7.7.0عوارض پيش آمدگي از متقاضيان وصول خواهد شد
 -7اگر پيش آمدگي بصورت روبسته و داراي ديوارهاي جانبي باشد ولي بصورت بناي غيرمفيد مورد استفاده قرار گيرد

70P

(صرفاً بصورت بالكن) عالوه بر اينكه جزو زيربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد ،از هر مترمرب
پيش آمدگي  %03بندهاي 7و7و 0وصول خواهد گرديد
 -0چنانچه پيش آمدگي بصورت روباز و فاقد ديوارهاي جانبي باشد (تراس) فقط معادل  %03بند يک وصول خواهد شد.
تبصره :چنانچه پيش آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً بصورت سايهبان مورد استفاده قرار گيرد .مشمول مقررات اين
تعرفه نخواهد بود.

در واحدهاي فرهنگي  .هنري  ،ورزشي ،
3

آموزشي  ،بهداشتي درماني و ساير
كاربريهابه استثناء رديف هاي 7.7.0

73P

تبصره ( : )7چنانچه پيش آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده
صد وصول عوارض پيش آمدگي بصورت مازاد بر تراك مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .
تبصره (: )0در صورتي كه پيش آمدگي بالكن مشرف به حياط بصورت مفيد يا غير مفيد باشد صرفاً عوارض هاي متعلقه
وصول مي گردد و از بابت پيش آمدگي بالكن عوارضي دريافت نمي گردد.
تبصره (: )3در صورتي كه ايجاد بالكن مشرف به معابر در بخشي كه ملک تعريضي نموده قرار گيرد و  %03رديفهاي
7و7و 0وصول مي گردد.

تبصره  : 7مبناي محاسبه عوارض پروانه ساختماني بر اساس پيش نويس تنظيمي توسط دايره ساختمان و شهرسازي خواهد بود.
تبصره  :7امالكي كه تا پايان سال  7013احداث گرديده اند (بصورت تجاري ،كارگاهي  ،مسكوني و مختلط وغيره) مشمول  % 70عوارض پروانه ساختماني مي گردند.
تبصره  :0امالكي كه از ابتداي سال  7017تا پايان سال  7010احداث گرديده اند (بصورت تجاري ،كارگاهي  ،مسكوني و مختلط وغيره) مشمول  % 33عوارض پروانه ساختماني مي گردند.
تبصره  :3امالكي كه از ابتداي سال  7011تا پايان سال  7013احداث گرديده اند (بصورت تجاري ،كارگاهي  ،مسكوني و مختلط وغيره) مشمول  % 13عوارض پروانه ساختماني مي گردند.
تبصره : 0ساختمانهاي احداثي داراي پروانه ساختماني كه مازاد بر آن بناء احداث نموده اند طبق نظر كميسيون ماده صد مشمول جريمه ساختماني مي گردند.
تبصره  :1جهت صدور پروانه ساختماني با هر كاربري در خارج از محدوده شهر و داخل در حري شهر معادل  %33هزينه هاي مشمول امالك داخل محدوده محاسبه و صول مي گردد ،بر اساس معبرموجود ،
ضمنا حداقل قيمت دارايي عرصه برابر 33/333ريال مي باشد .
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تعرفه شماره ( - )7-71عوارض نوسازي
رديف

توضيحات

عنوان تعرفه عوارض

 عوارض نوسازي به استناد قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال  7031و اصالحات بعدي آن و همچنين تبصمره  7مماده 0قانون موسوم به تجمي عوارض مصوب سال  7037و تبصره  7ماده  03قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  7031و مصوبات
هيئت محترم دولت و بخشنامه هاي صادره  ،در محدوده قانوني و حري شهر از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به ميزان %7/0در ازاي
هر مترمرب عرصه و اعيان قابل وصول مي باشد .
 -طبق ماده  73قانون نوسازي و عمران شهري كه تا پايان هر سال عوارض نوسازي و بهاي خدمات مقرر دراين قانون را نپردازند از

7
عوارض نوسازي

آغاز سال بعد ملزم به پرداخت  %3زيان ديركرد در سال به نسبت مدت تاخير خواهند بود و شهرداري مكلف است پس از پايان  1ماه
اول سال بعد طبق قانون مقررات ماده  70اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدام نمايد.
تبصره  :مبناي محاسبات براي عوارض نوسازي سال  7337قيمت منطقه اي سال  7333ارائه شده توسط اداره امور مالياتي
شهرستان بهار مي باشد.
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تعرفه شماره ( – )7-71عوارض ساليانه بانكها و موسسات اعتباري
نوع عوارض
عوارض كسب و پيشه بانكها

توضيحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
3×P×S

 :Pارزش محاسباتي
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و

 :Sمساحت خالص شعبه
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فصل سوم
بهاي خدمات
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تعرفه شماره ( - )0-7بهاي خدمات اداري
رديف

نوع عوارض

توضيحات

7

بهاي خدمات اداري

بهاي خدمات انصراف از پروانه هاي ساختماني و تفكيک و غيره  :مالكيني كه در طي مراحل اداري صدور پروانه ساختماني و تفكيمک و،...

7

بهاي خدمات ترخيص اموال

از اخذ پروانه ساختماني و تفكيک و،...در بازده زماني يكسال از تاريخ پرداخت اوليه انصراف نمايند مبلغ 73درصد بعنوان هزينه خمدمات
اداري از كل پرداختي كسرو مابقي استرداد مي گردد.ودر صورت پايان مهلت مقرره (يكساله)،مبلغ مزبور عودت داده نخواهد شد.
بهاي خدمات ترخيص اموال توقيف شده ساخت و ساز غيرمجاز و  ...از بابت هر انتقال مبلغ  7/333/333ريال مي باشد و نيز برگشت اموال بمه
عهده مالک مي باشد.

تعرفه شماره ( - )0-7بهاي خدمات بازديد
رديف
7

عنوان تعرفه عوارض
هزينه بازديد

توضيحات

مبلغ به ريال
7/333/333

تبصره  :بهاي خدمات پاسخگويي به استعالم ادارات و مراكز و  ...شامل p*sعوارض مي گردند.

تعرفه شماره ( – )0-0بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني
رديف

عنوان تعرفه عوارض

مساحت زير بنا

بهاي خدمات ايمني و آتش

تا  733متر مرب

نحوه محاسبه عوارض (تعرفه به ريال)
هرمتر مرب  0.333ريال

نشاني همراه با عوارض نوسازي

از  733تا  033متر مرب

هرمتر مرب  3.333ريال

از 033متر مرب به باال

هرمتر مرب  0.333ريال

به صورت ساليانه طبق جدول
7

روبرو وصول مي گردد.
بهاي خدمات ايمني و آتش

7

نشاني در زمان صدور پروانه

با هر مساحت

عوارض آتش نشاني هنگام صدور پروانه يا پايان كار ساختماني معادل  %7عوارض پروانه
ساختماني وصول مي گردد.

ساختماني
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تعرفه شماره ( - )0-3بهاي خدمات حمل  ،جم آوري و دفن زباله(پسماند)
رديف

توضيحات

عنوان تعرفه عوارض

عوارض جم آوري و دفن زباله براي واحدهاي مسكوني  7/333/333ريال – تجاري  7/333/333ريال – اداري دولتي  03/333/333ريال
بانكها و موسسات مالي اعتباري دولتي و خصوصي و صندوق هاي قرض الحسنه به ازاي هر مترمرب زيربناء (ممورد اسمتفاده جهمت ارائمه خمدمات بمه
مشتريان) ( - ) 3/3Paآموزشي  70/333/333ريال – فرهنگي  ،ورزشي 73/333/333ريال – نظامي و انتظامي  73/333/333ريال
هتل آپارتمان 00/333/333ريال-تاالر پذيراي و ديزي سمراها 70/333/333ريمال ودر صمورتي كمه مسماحت آن تما 03متمر مربم باشمد برابمر بما
 73/333/333ريال
تهيه غذا و آشپزخانه73/333/333ريال  -چايخانه سنتي و رستورانها و چلوكبابي هاو كباب سرا  73/333/333ريال
مشاغل فاقد صنف  :بنگاه معامالتي سطح شهر 7/033/333ريال-آموزشگاه تعلمي راننمدگي 7/033/333ريمال – دندانپزشمگي  3/333/333ريمال-

7

درآمد و عوارض ناشي از

متخصص زنان وزايمان 1/033/333ريال – پزشگان عمومي و دندانپزشكان تجربي  7/033/333ريال – دفاتر خدمات مهندسي 7/033/333ريال دفتر

حمل و جم آوري و دف

فروش مصالح ساختماني  73/333/333ريال – مواد پروتئيني (گوشت و مرغ و  7/033/333)..ريال

زباله(پسماند) ب اساس

تبصره  :7عوارض جم آوري و دفن زباله حسينيه ها كه به شهروندان در مقابل دريافت هزينه سرويس ،خدمات پذيرايي ارائه دهنده ،درجمه 7مشممول

قانون مديريت پسماند

پرداخت 70/333/333ريال درجه 7مشمول پرداخت  73/333/333ريال مي گردد و حسينيه هايي كه خدمات پذيرايي و سرويس ارائه نمي دهند معاف

قابل وصول است

از عوارض مي باشند.
تبصره  :7حسينيه حضرت علي اكبر – حسينيه حضرت قمر بني هاش – حسينيه كوي چمن و حسينيه حضرت ابوالفضل جزء حسينيه درجه يک محسوب
ميگردد.
تبصره  :0اينكه واحدهاي تجاري رديف هاي  3 ، 0و  0جدول شماره( )0-7-7عوارض كسب و پيشه  ،مشمول پرداخت بهاي خدمات سماليانه عموارض
كسب و پيشه نمي گردد .به استثناي فروشندگان ميوه و صيفي جات كه هر واحد به مبلغ( 0/333/333ريال) و آرايشگران مردانمه و زنانمه 0/333/333
ريال مي باشد.
تبصره :0منظور از paقيمت اعياني ساختمان بر حسب نوع جنس مي باشد.
تبصره  : 3هزينه دفن هر كاميون زباله براي كاميون  73تن  033/333ريال هر كاميون خاور  733/333ريال و هر وانت  733/333ريال مي باشد.
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تعرفه شماره (-)0-0بهاي خدمات تامين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني ،تجاري ،اداري و غيره
رديف

بهاي

خدمات

محاسبه

بهاي

خدمات

محاسبه

7

بهاي خدمات تامين

نحوه

نوع عوارض

توضيحات
تبصره ( : ) 7براساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري  ،احداث و تامين پاركينگ براي ساختمانها ضروري مي باشد.
تبصره ( : )7در موارد استثناي ي از جمله موارد ذيل شهرداري مي تواند براساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري و مجوز مراج قانوني (كميسيونهاي ماده  0يا

پاركينگ براي

كميته هاي فني طرح هادي) بدون تامين پاركينگ پروانه ساختماني صادر نمايد:

واحدهاي مسكوني

 .7ساختمان در بر خيابانهاي سري السير به عرض  30متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.

به ازاي هر واحد

 .7ساختمان در فاصله يكصد متري تقاط خيابانهاي به عرض  73متر و بيشتر واق شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
.0

 .3ساختمان در بر كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض ك كوچه  ،امكان عبور اتومبيل نباشد.

(اخذ مجوز از

.0

كميسيون ماده 0
شوراي شهرسازي
و معماري استان

ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قط درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قط آن را نداده است.
ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد  ،احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.

 .1در صورتيكه وض و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود.

03P

73P

همدان الزامي است)

تبصره ( : )0شيب مقرر در بند  0بر اساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين مي گردد.
تبصره (: )0حداكثر ارتفاع كف تا روي سقف پاركينگ  7/33متر و حداقل ارتفاع ورودي آن  7/33متر مطابق ضوابط طرح تفضيلي مي باشد.
تبصره (: )1در ساختمانهاي با استقرار شمالي،شرقي و غربي كه بصورت دو طبقه مسكوني يا مختلط مي باشد حداكثر تا يک واحد پاركينگ(70متر مرب )در
حياط به صورت روباز منظور گردد ،ضمنا در صورت وجود عوارض سطح اشغال وصول خواهد شد .
تبصره ( : )1مالكين امالكي كه مساحت كل عرصه آنها 733متر مرب و يا كمتر باشند مي توانند با سطح اشغال كامل احداث نمايند و مي بايست عوارض تامين
تبصره ( : ) 3در سوله ها و انبارها و كارگاههاي سفال احداثي كه بر اساس ضوابط احداث ميگردد در فضاي حياط مي تواند پاركينگ احداث گردد .در صورتي كه
تراك مجاز لحاظ گردد.
تبصره(:)3اولويت لحاظ نمودن پاركينگ در پروانه هاي مختلط (مسكوني و تجاري) ابتدا با مسكوني و سپس با تجاري مي باشد (بنا به تشخيص واحد
شهرسازي شهرداري) .
تبصره ( : )73مبالغ وصولي از بند بهاي خدمات تامين پاركينگ تجمي شده و صرفا در جهت تامين پاركينگ عمومي هزينه خواهد شد.
نكته  :در كليه بندهاي اين تعرفه اصول و ضوابط شهرسازي و طرح تفضيلي و قوانين و مقررات مربوطه الزامي است .

7

بهاي خدمات تامين
پاركينگ براي
واحدهاي تجاري به

33P

03P

ازاي هر واحد
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0

بهاي خدمات تامين
پاركينگ براي
واحدهاي اداري به

03P

33P

ازاي هر واحد
3

بهاي خدمات تامين
پاركينگ براي ساير
كاربريها به ازاي هر

03P

73P

واحد
0

بهاي خدمات تامين
پاركينگ براي
كاربري هاي تجاري

00P

70P

 ،مسكوني توام
توضيح  :به استناد بند 77تفويض اختيار شماره 37/73/73-773031/7/0/03وزير كشور به استانداران هرگونه اشتباه چاپي ،ابهامات با تصويب شوراي شهر و تاييد استاندار در طي
سال قابل اصالح و اعمال مي باشد.
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تعرفه شماره ( – )0-1بهاي خدمات ترمي حفاري و لكه گيري آسفالت
براساس دستورالعمل معاونت محترم امور عمراني استانداري همدان كه درابتداي هرسال نرخ مصوب به شهرداري ابالغ مي گردد  .و در صورت عدم ابالغ بر اساس فرمت سال  33با
اعمال ضرايب مربوط و تعديل محاسبه ميگردد .
تبصره: 7آسفالت هايي كه زير  3سال عمر دارند در صورت حفاري توسط اشخاص حقوقي (شركت هاي خدمات رسان ) عالوه بر حفاري ترانشه هزينه روكش آسفالت مطابق دستور العمل
حفاري وزارت كشور محاسبه و هزينه آن وصول مي گردد  (.هزينه روكش آسفالت طول *عرض مي باشد ) كه به ازاي هرمتر مرب بر اساس آخرين فهرست سال محاسبه خواهد شد و در
صورت حفاري توسط اشخاص حقيقي  7برابر فهرست بها وصول مي گردد .
تبصره : 7هزينه حفاري جاليز همانند توضيح  7مي باشد.
تبصره  : 0هزينه حفاري سيمان و بتن  %03توضيح  7وصول مي گردد.و در صورتي كه بتن و سيمان انجام شده توسط مالک صورت پذيرفته باشد صرفا هزينه حفاري خاكي وصول مي
گردد.
تبصره : 3در صورتي كه شركت هاي خدمات رسان(آب  ،برق،گاز،مخابرات ) اقدام به حفاري مينمايند و قرادادي تنظي مي گردد ،درصورت عدم پرداخت بدهي در موعد مقرر به ازاي هرماه
تاخير  %0،مبلغ قرارداد ،جريمه تاخير بايستي پرداخت نمايند .
تبصره  :0در صورتيكه دستگاه حفار در زمان اعالمي توسط شهرداري ( حداكثر  70روز ) كه در نامه مكتوب به سازمان مربوطه ارسال ميگردد نسبت به حفاري اقدام ننمايد به ازاي هر روز
 %0هزينه حفاري به مبالغ فوق اضافه و از سازمان مربوطه اخذ ميگردد.
تبصره  :1در صورت درخواست شهرداري از دستگاههاي حفار مبني بر اعالن متراژ حفاري و تراژحفاري توسط دستگاههاي ذيربط شهرداري مي تواند به صورت علي الراس نسبت به
تعيين متراژ مطابق قرارداد اقدام و از طريق كميسيون ماده  11نسبت به وصول با جرائ مربوطه اقدام نمايند
تبصره  : 1در صورت عدم اخذ مجوز حفاري از شهرداري توسط دستگاههاي حفار شهرداري مي تواند بعد از اعالم به دستگاههاي حفار هزينه حفاري مربوطه را با اعمال ضريب 7/0
دريافت نمايد.
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فصل چهارم
كسب مشاغل و حرف خاص
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تعرفه شماره (- )3-7بهاي خدمات ساليانه برسطح اشغال جايگاههاي سوخت
رديف

عنوان تعرفه

ماخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات

7

توضيحات
تبصره  : 7بهاي خدمات تاسيسات پمپ بنزين ( دفتر كار  ،اتاق نگهباني  ،سمرويس بهداشمتي و
نماز خانه)

بهاي خدمات ساليانه بر
سطح اشغال جايگاههاي
سوخت متعلق يا در اجاره
اشخاص حقيقي و حقوقي

)1/0 ( P * S

)%70(Pa.sa

تبصره  : 7سايه بان پمپ بنزين جزو فضاي تجاري ميباشد .

 Paقيمت دارايي اعياني وsa

مساحت اعياني مي باشد.

تبصره  : 0چنانچه در عرصه فضاي پمپ بنزين و گاز  ،نفت گماز ،فضماي تجماري جهمت عرضمه
محصوالت احداث گردد بر اساس عوارض تجاري وصول مي شود .

تعرفه شماره ( - )3-7بهاي خدمات صدور و تمديد كارت رانندگان آژانسها و وانت بارهاي فعال در حمل و نقل كاال و مسافر و افتتاح
رديف

توضيحات

عنوان تعرفه عوارض
حق امتياز و افتتاح و تمديد آژانس،

7

موسسات كرايه اتوموبيل و تاكسيراني و

حق امتياز و افتتاح آژانس ،موسسات كرايه اتو مبيل و تاكسيراني و شركتهاي حمل و نقل درون شهري 3/333/333ريال

شركتهاي حمل و نقل درون شهري

حق امتياز و افتتاح و تمديد (مفاصاحساب)

7

آژانس و تاكسيراني و شركتهاي مسافربري

حق امتياز و افتتاح آژانس و تاكسيراني و شركتهاي مسافربري برون شهري 3/333/333ريال

برون شهري
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در ازاي صدور هر فقره كارت تردد وانت بار در سطح شهر اللجين و حومه بر اساس ظرفيت بار:
رديف

ظرفيت

مبلغ به ريال

7

تا  0.0تن

7/333/333ريال

7

تا 1تن

7/033/333ريال

0

1تن به باال

7/333/333ريال

هزينه تمديد ساليانه آن در صورتي كه مالک خودرو قصد استفاده از تسهيالت بيمه تأمين اجتماعي را داشته باشد  7/333/333ريال و در صورت

بهاي خدمات صدور و تمديد كارت
0

رانندگان آژانسها و وانت بارهاي فعال در
حمل و نقل كاال و مسافر

استفاده از ساير خدمات  033/333ريال (به جز بيمه هاي تأمين اجتماعي) مي باشد
هزينه صدور و تمديد ساليانه كارت رانندگان آژانسهاي تاكسي تلفني تحت نظارت شهرداري و موسسات كرايه اتومبيل و تاكسي هاي داخل شهري
مبلغ  7/333/333ريال مي باشد
تبصره  :با عنايت به ويژگي مختص شهر اللجين در امر توليد سفال و سراميک  ،شهرداري مي تواند نسبت به معرفي مالكين وانت بارهايي كه در امر
حمل و نقل سفال و سراميک فعاليت مي نمايند جهت برخورداري از بيمه تأمين اجتماعي اقدام نمايد.
سرويس مدارس :
به استناد ماده  1و ماده  1ائين نامه اجرايي حمل و نقل دانش آموزان مصوب سال  7031مجوز فعاليت حمل و نقل دانش آموزان و صدور گواهي
صالحيت رانندگان حمل و نقل دانش آموزي به عهده شهرداريها مي باشد و شهرداري به ازاي صدور هر فقره اجازه نامه فعاليت سرويس مدارس در
سطح شهر اللجين و حومه بصورت ماهيانه براساس نوع خودرو بشرح ذيل از مالک خودرو اخذ مي نمايد.
-7تاكسي درون شهري

 733/333ريال

-7ميني بوس

733/333ريال

-0خودرو ون

733/333ريال

-3آژانس ها و خودروهاي شخصي

733/333ريال

تبصره :7معرفي سرويس مدارس بعهده آموزش و پرورش منطقه مي باشد و درصورت عدم معرفي مشكالت بعد متوجه اداره مربوطه مي باشد و
شهرداري مسئوليتي در اين قبال ندارد.
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تعرفه شماره ( – )3-0عوارض تبليغات محيطي( به غيراز تابلوهاي معرفي)
رديف

نوع عوارض

توضيحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضيح

هرگونه تبليغ محيطي بر روي فضا هاي تبليغاتي سطح شهر نيازمند اخذ مجوز از شهرداري ميباشد

تبصره ( :)7به استناد بند  71ماده  00و ماده  37قانون شهرداري و بند  70ماده  17قانون
شوراها و همچنين دادنامه شماره  007مورخ  37/3/73هيات عمومي ديوان عدالت
اداري،اين عوارض قابل وصول است.
تبصره ( :)7وصول اين عوارض شامل ادارات دولتي و بيمارستانهاي دولتي صرفا تابلو معرفي
خود به تعداد يک عدد و بر اساس ضوابط مندرج در آيين نامه مصوب تابلوهاي سردرب
معاف مي باشند  .و مازاد بر آن شامل عوارض ميگردد.
تبصره ( :)0عوارض صدور مجوز نصب براي يک بار قابل وصول است.
تبصره ( :)3كليه مالكين تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم از

نصب تابلوهاي تبليغاتي بدون

شهرداري اقدام نمايند در غير اين صورت شهرداري رأساً نسبت به جم آوري تابلوهاي

مجوزدرمحدوده و خارج محدوده به ازائ
7

مترمرب در طول يكماه

تبليغاتي فاقد مجوز با اعالم كتبي اقدام خواهد نمود .در صورت ورود هر گونه خسارت به

0*P*S

اموال آنان مسئوليتي به عهده شهرداري نخواهد بود.ضمنا اگردر معبرهاي عمومي كه مورد
تاييد شهرداري باشد نصب گردد به ازاي هرمتر مرب در سال برابر 7pعوارض بهره برداري

( به غيراز تابلوهاي معرفي)

وصول مي گردد.
تبصره ( :)0تابلوهايي كه صرفاً براي معرفي اماكن مربوطه و براي اطالعرساني مطابق با
استاندارد متراژ  7*7ميباشد از پرداخت عوارض ساليانه صرفا يک عددمعاف است و
مازادبر اين شامل عوارض مي گردد .و درصورت تبليغ شركت و يا محصول آن ،عوارض
بهره برداري برابر فرمول  p*s*7ذيل اخذ مي گردد.
تبصره (: )1بدليل حمايت از توليد داخلي از توليد داخلي كاالهاي تبليغاتي داخلي با ضريب
تعيين شده وصول مي گردد.و براي كاالهاي تبليغاتي تحت ليسانس با افزايش  %73و براي
كاالهاي تبليغاتي وارداتي با افزايش  %73جدول محاسبه و وصول مي گردد.

*اجاره بها كانكس نگهباني ماهيانه  7/333/333ريال وصول می گردد.
*اجاره بهاي غرفه عرضه خوار وبار ماهيانه  7/033/333ريال
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7

عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي در ماه
درمحدوده وخارج محدوده به ازائ مترمرب

0

نصب بيلبرد و پايه بنر (مترمرب )

3

نصب پالكارد با مجوز شهرداري

0

مال االجاره خالص متراژ بنر با مالكيت
شهرداري

1

ديوار نويسي با مجوز شهرداري

1

نصب داربست تبليغاتي با مجوز شهرداري

3

تابلوهاي پزشكان (ساليانه)

3

73

77

0*P*S

نصب بنر تبليغاتي به ازاي هر مترمرب در
يكماه

)703/333+%13 p)*Sمترمرب ماهيانه
 333/333ريال

وياهر مترمرب

 703/333ريال

ماهيانه هر مترمرب

ماهيانه هر مترمرب  7/333/333ريال
ساليانه هر مترمرب  033/333ريال
ماهيانه هر مترمرب

 133/333ريال

در معابر عمومي 0P

5*P*S

تبليغات بانکها و استقرار خودروهاي جوايز

به ازاي هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه و

قرض الحسنه به منظور تبليغات در معابر

كمتر از آن 0/733/333ريال

اجاره سالن آمفي تئاتر به ازاي هر مراس  0/333/333ريال كه و در موارد خاص شوراي شهر مي تواند آيين نامه جديد ارائه دهد
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فصل پنج
مؤديان خاص
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تعرفه شماره ( - )0-7بهاي خدمات گورستان
رديف

نوع عوارض

7

بهاي خدمات گورستان

توضيحات
تبصره : 7مبلغ 3/333/333ريال بعنوان هزينه خدمات  ،آماده سازي قبر و تملک زمين براي هر مقبره قبر در باغ رضوان و در گلزارشهدا
براي والدين شهدا رايگان تعيين مي گردد .
تبصره  : 7هزينه خدمات  ،آماده سازي قبر و تملک زمين براي كودكان 33درصد توضيح 7براي هر مقبره قبر در باغ رضوان وصول مي گردد.

رديف  : 7هزينه آمبوالنس در سطح شهر  7/733/333ريال
رديف  : 7هزينه آمبوالنس ازاللجين به بهار و بالعكس 7/333/333ريال
رديف  : 0هزينه آمبوالنس ازاللجين به همدان و بالعكس  7/333/333ريال
رديف  : 3پيش خريد هر مقبره قبر 70/333/333ريال و خدمات سردخانه  333/333ريال مي باشد.
رديف  : 0هزينه كفن مبلغ  333/333ريال مي باشد.
هزينه احداث و نگهداري
بررسي مي گردد

رديف  :1هزينه شستشو و صدر و كافور  7/333/333ريال مي باشد.
تبصره  : 0هزينه آمبوالنس طبق رديف 0و7و 7در طول شب  033/333هزار ريال نسبت به روز افزايش مي يابد .
تبصره  : 3مدت زمان متوسط جهت آمبوالنس داخل شهري  7ساعت و برون شهري  7ساعت مي باشد و بالغ بر اين مدت به ازاي
هرساعت  033/333ريال حق توقف اخذ خواهد شد .
تبصره : 0پيش خريد قبر در گلزار شهدا ممنوع مي باشد و همچنين افرادي كه در محل باغ رضوان مالكيت زمين را واقف هستند خود و
همسر ايشان به صورت رايگان مي توانند قبر دريافت كنند.
تبصره  : 1هزينه قبر براي ايثارگران و جانبازان باالي  %70در قطعه ايثارگران به صورت رايگان مي باشد.
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تعرفه شماره ( - )0-7بهاي خدمات وسايط نقليه شهرداري
رديف

عنوان تعرفه عوارض

توضيحات
 .7حمل و بارگيري ضايعات با خاور  7/733/333ريال مي باشد .
 .7حمل و بارگيري ضايعات با كاميون ده تن  7/033/333ريال مي باشد.
 .0حمل مخلوط با كاميون ده تن باتوجه به مسير وتعداد در خواستي بين  7/033/333تا  7/333/333ريال مي باشد.
 .3حمل آب با كاميون  3/333ليتري  7/033/333و با كاميون  73/333ليتري 7/333/333ريال مي باشد .
 .0حمل آب با كاميون در بندهاي 1و 1براي محدوده شهر 333/333ريال و حري شهر 133/333ريال نسبت به مسير تردد
افزايش مي يابد.
 .1حمل آب با تانكر  3/333ليتري جهت زير سازي معابربراي متقاضيان 7/033/333ريالوبا كاميون ده تن  0/333/333ريال
مي باشد.

بهاي خدمات وسايط نقليه شهرداري
7

 .1كاركرد لودر  ،گريدر  ،بيل بكهو  ،تركتور با غلطک بزرگ و غلطک كششي بدون تراكتور هرساعت  7/033/333ريال مي
باشد.
 .3كاركرد غلطک دوچرخ براي هر ساعت  0/333 /333ريال و هزينه حمل غلطک 7/333/333ريال مي باشد .
 .3فروش بيس سفيد و سياه و بادامي و ميكس به همراه بارگير ي و حمل هر ده تن  1/033/333ريال مي باشد .
 .73بهاي خدمات آتش نشاني به ازاي صدور هر فقره گواهي آتش سوزي
تبصره( :)7قبل از ارائه خدمات توسط واحد نقليه واريز حداقل وجه از سوي متقاضي الزاميست.
تبصره(:)7درخصوص ساعت كار دستگاهاي باال از زمان حركت تا اتمام كاربعهده متقاضي و مسير برگشت محاسبه نمي گردد.
تبصره(:)0حداقل كاركرد براي دستگاهاي لودر –ميني لودر-گريدر –غلطكها و تراكتور و ...دو ساعت مي باشد .

تبصره( :)3شهرداري بابت حمل ضايعات كارگاهها در طول سال مجاز به بارگيري حد اكثر 7سرويس با كاميون خاور يا
به همان تناژ با كاميون ده تن مي باشد و مازاد بر آن مالک مي بايست طبق بند هاي  3الي 7عوارض حمل ضايعات را به
شهرداري پرداخت نمايد.
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تعرفه عوارض محلی شهرداری اللجین (شهر جهانی سفال) در سال 1041

تعرفه شماره ( - )0-0عوارض قط اشجار (بصورت عمدي و غير عمدي)
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض(بصورت عمدي)
عنوان تعرفه عوارض

رديف

هزينه قط شاخه (بر حسب قطر شاخه)
هزينه قط

هر اصله و تنه درخت در اثر سهل انگاري و

تصادف ( بر حسب قطر درخت)
هزينه چمن كه در اثر سهل انگاري و تصادفات صدمه بخورد
7

هزينه گلهاي فصلي كه در اثر سهل انگاري و تصادفات صدمه

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض(بصورت غير عمدي)

تبصره يک  :بر اساس ماده  7و  1قانون حفظ و گسترش فضاي سبز
مصوب سال  03هركسي بدون اطالع شهرداري اقدام به قط اشجار واق
در معابر و ميادين شهرداري نمايد به شرح ذيل مي باشد:

هر سانتيمتر  033/333ريال

هر سانتيمتر  7/333/333ريال

هر سانتيمتر  7/333/333ريال

هر سانتيمتر  7/333/333ريال

هر مترمرب  7/333/333ريال

هر مترمرب  7/033/333ريال

هر مترمرب  7/333/333ريال

هر مترمرب  7/033/333ريال

هزينه ترون كه در اثر سهل انگاري و تصادفات صدمه بخورد

هر متر طول  7/333/333ريال

هر متر طول  0/333/333ريال

هزينه درختچه كه در اثر سهل انگاري و تصادفات صدمه

هر متر مرب  7/333/333ريال

هر متر مرب  0/333/333ريال

بخورد

بخورد
تبصره ( :)7در قط عمد درختان عمر درخت حد اكثر  0سال به عنوان ضريب بر روي مبالغ باال نيز لحاظ مي گردد .
تبصره( :) 7درصورت درخواست قط اشجار توسط شهروندان در سطح شهر و اعالم بالمان بودن از طرف شهرداري متقاضي مي بايستي هزينه عوارض قط درخت براساس عوارض غير
عمدي وصول مي گردد.
تبصره ( :)7با تشخيص كارشناس شهرداري به تعداد درختان قط شده در نزديكي محل مذكور توسط متقاضي آماده سازي و نهال كاشته شود .
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