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• وصول عوارض مسكوني مربوط به سال هاي 70-61 معادل 20درصد قيمت روز تعرفه سال 1397
• وصول عوارض مسكوني مربوط به سال هاي 80-71 معادل 40درصد قيمت روز تعرفه سال 1397
• وصول عوارض مسكوني مربوط به سال هاي 90-81 معادل 50درصد قيمت روز تعرفه سال 1397

• وصول عوارض مسكوني مربوط به سال هاي 91 به بعد معادل 100درصد قيمت روز تعرفه سال 1397
ب- در كاربري هاي تجاري

• پس از وصول جرايم ساختماني به نرخ زمان وقوع تخلف،عوارض متعلقه جهت كاربري تجاري به شرح ذيل مالك 
عمل قرار مي گيرد:

• وصول عوارض تجاري مربوط به سال هاي 1360 به قبل معادل 20درصد قيمت روز تعرفه سال 1397
• وصول عوارض تجاري مربوط به سال هاي 70-61 معادل 50درصد قيمت روز تعرفه سال 1397
• وصول عوارض تجاري مربوط به سال هاي 90-71 معادل 70درصد قيمت روز تعرفه سال 1397

• وصول عوارض تجاري مربوط به سال هاي 91 به بعد  معادل 100درصد قيمت روز تعرفه سال 1397
• تبصره:عوارض ارزش افزوده ناشي از احداث واحد تجاري و پذيره تجاري قبل از تاسيس شهرداري قابل وصول نمي باشد.

ج- در كاربري هاي اداري و صنعتي
• وصول عوارض اداري دولتي 10p كه از حداقل 500.000 ريال كمتر نباشد و پذيره اداري خصوصي همانند تعرفه )1-5(

• وصول عوارض صنعتي و غيره 10p كه از حداقل 400.000 ريال كمتر نباشد
4- مرجع رفع هر گونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض ، كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري است.

5- عوارض در داخل محدوده و حريم شهر قابل وصول است و موافقت شهرداری با هر گونه عمليات عمرانی و 
تفكيک اراضی در حريم شهر منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذيربط است.

6- رعايت ضوابط و مقررات شهرسازی مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامی است.
7- قوانين و مقررات مربوط به معافيت هاي مصوب (پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17( و 
يا معافيتهايی كه در قوانين بودجه سنواتی پيش بينی  می گردد با رعايت تبصره ذيل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه 
اعمال خواهد شد.لذا در راستای مفاد ماده122 قانون برنامه ششم توسعه كشور رعايت تبصره ذيل ماده 23 قانون احكام 
دائمی برنامه توسعه مصوب 1395/12/1مالك عمل خواهد بود. در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هيچ 

گونه تخفيف و معافيتی نخواهند بود.
8- در تعرفه هايي كه داراي رديف هاي حداقل و حداكثر مي باشند شهرداري مكلف است برابر تعرفه عوارض متعلقه 
را به صورت واقعي محاسبه و وصول نمايد.نصاب هاي حداقل و حداكثر صرفا جهت كنترل مي باشد تا عوارض 

محاسبه شده از آن ميزان كمتر يا بيشتر نباشد.
9- احداث اماكن خيريه اعم از تجاري، مسكوني،اداري،مساجد و تكايا و مراكز آموزشي كه به تأييد مراجع ذيصالح 

و ذيربط رسيده باشد از پرداخت هرگونه عوارض ، تغيير كاربري و غيره معاف خواهد بود.
10- مالك محاسبه سهم آموزش پرورش بند 3 ماده 13 قانون تشكيل شوراهای آموزش وپرورش مصوب 26 
ديماه 1372 مجلس شورای اسالمی می باشد.كه بر اساس )عوارض صدور پروانه ساختمانی+عوارض تفكيک 

عرصه+عوارض پذيره+عوارض نوسازی(×5% محاسبه می شود. 
11- به منظور تشويق  وترغيب  متقاضيان  احداث پاركينگ عمومی  وپاركينگ تجمعی با رعايت ضوابط شهرسازی 

صدورپروانه  بصورت رايگان خواهد بود. 
12- به استناد بند )و( ماده 46 قانون ماليات بر ارزش افزوده در صورت تأخير در پرداخت عوارض ساليانه خودرو و 
همچنين حمل و نقل مسافر برون شهری )صرفاً موضوع بند الف و ب ماده 43قانون فوق(جريمه آن به ميزان 2 درصد 

به ازای هر ماه تأخير قابل وصول است..
13- با توجه به ماده 6قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران مصوب 1391واصالحات بعدی ،  مشموالن اين قانون 
برای احداث يک واحد مسكونی با زيربنای مفيد  تا يكصد وبيست متر مربع) در تراكم پايه ومجاز تا حد ضوابط طرح 
تفصيلی (وبيست متر مربع تجاری در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه های عوارض صدور پروانه ساختمانی 
،عوارض شهرداری ،ونوسازی برای يک بار با معرفی بنياد معاف می باشند . مفاد اين ماده در احداث مجتمع های 

مسكونی نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود.
14-مطابق بودجه ساالنه كشور مدد جويان تحت پوشش كميته امداد امام خمينی )ره(وسازمان بهزيستی از پرداخت 
هزينه های صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری برای يک بار و درحد واحد مسكونی مطابق الگوی مصرف 

وبا معرفی دستگاههای ذيربط معافند  .
15-   مودياني كه ملک آنها در طرح تعريض قرار گرفته و بابت عقب نشيني از شهرداري خسارت دريافت مي 
نمايند مشمول استفاده از هيچگونه تخفيفي در محاسبات عوارض و يا استفاده از تراكم قبل از عقب نشيني نمي باشند و 
هيچگونه حقي براي آنها در اين خصوص ايجاد نمي شود و ميبايستي عوارض صدور پروانه بر روي ملک خويش را 

به صورت كامل و طبق تعرفه سال 1397 پرداخت نمايند. 
كليه امالكي كه در كليه  بافت های فرسوده مصوب شهر دليجان اعم از بافت ميانده و پياده راه و  ... قرار   -16
گرفته اند و درخواست صدور پروانه ساختماني مسكوني و تجاري مي نمايند تخفيف بافت فرسوده پروانه  مسكوني 
معادل 70 درصد و پروانه تجاري معادل 30 درصد فقط مشمول عوارض زيربناي ساختمان، مازاد تراكم، بهاي خدمات 
و تامين سرانه،پذيره تجاري و فروش تجاری مي گردد و مابقي عوارض از قبيل تامين پاركينگ، نوسازي و آموزش و 

پرورش مشمول هيچگونه تخفيفي نمي باشد.

استنادات	قانونی
آیین	نامه	مالی	شهرداری	ها	مصوب	1346	

ماده 30- هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهای خدمات و ساير درآمدهايی 
كه به وسيله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل می شود، درج و هر نوع عوارض يا بهای 
خدمات جديدی كه وضع و تصويب می گردد يا هر تغييری كه در نوع و ميزان نرخ آن ها صورت می گيرد در تعرفه 

مذكور منعكس می شود. 
قانون	تشکیالت	،	وظایف	و	انتخابات	شوراهای	اسالمی	کشور	و	انتخاب	شهرداران	با	اصالحیه	های	بعدی	مصوب	1375	

ماده 71- در وظايف شورای اسالمی شهر :
بند 16-  تصويب لوايح برقراری يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومی 

دولت كه از سوی وزارت كشور اعالم می شود.
ماده 77 - )اصالحی 1386/8/27( شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و 
درآمدهای اهالی به منظور تأمين بخشی از هزينه های خدماتی و عمرانی مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت 

وزيران اقدام نمايد. 
تبصره - عوارض ، يک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشور قابل وصول است.وزير كشور می تواند در هر 

مقطعی كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد. 
قانون	مالیات	بر	ارزش	افزوده	مصوب	1387	

ماده 50- تبصره1 - شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در 
اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بعـد، تصويب 

و اعالم عمومي نمايند.

قانون	برنامه	پنجم	توسعه	کشور	:
ماده 181- به منظور ارتقاء نظام برنامه ريزی كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداری محيطی در 
كليه فعاليتهای توسعه ای و سرمايه گذاری های ملی و استانی، ايجاد هماهنگی بخشی، منطقه ای و بخشی- منطقه ای و 
رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی های مديريتی استانها و انتقال اختيارات 
اجرايی به استانها و تمركز امور حاكميتی در مركز، ساز وكارها و شاخصهای الزم به تصويب هيأت وزيران می رسد.

تبصره - هر گونه تخفيف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از 
بودجه عمومی ساالنه كشور است. در غير اين صورت بخشودگی و تخفيف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. 

در هر حال تخلفات ساختماني مشمول استفاده از هيچگونه تخفيف و معافيتي نخواهد بود.
ماده	6	قانون	جامع	خدمات	رساني	به	ایثارگران:	

به موجب تصويبنامه 131956/ت47098ك مورخ 1390/7/3 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي ؛ كليه 
جانبازان 25درصد و باالتر ، آزادگان و خانواده شهدا )همسر ، فرزندان و والدين( و ساير مشمولين مقرر در ماده 
1 تصويب نامه مذكور برای احداث يک واحد مسكونی با زيربنای مفيد تا يكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع 
تجاری در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه های عوارض صدورپروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری 
و نوسازی برای يكبار با معرفی بنياد معاف ميباشند. مفاد اين ماده در احداث مجتمع های مسكونی نيز اعمال و مازاد بر 
تراكم شامل ايثارگران نخواهدبود.)مازاد بر يكصد و بيست متر مربع مشمول پرداخت عوارض است. ( جانبازان زير 

25% نيز صرفاً مشمول استفاده از تخفيفات مسكن مهر می باشند. 

تعاریف 
P : منظور از )P( يا قيمت منطقه ای، آخرين ارزش معامالتی زمين و ساختمان بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی 
و دارايی در اجرای ماده 64 قانون مالياتهای مستقيم می باشد.در اين تعرفه مبناي P قيمت منطقه اي سال 1394 لحاظ 

گرديده است.
تعريف كليه كاربري ها بر اساس مصوبه مورخ 89/3/10 شورايعالي شهرسازي و معماري )طرح تدقيق تعاريف و 

مفاهيم كاربري هاي شهر( خواهد بود.
کلیات	تعرفه	ها

موارد ذيل در كليه تعرفه های عوارضی سال 1397 بايستی رعايت شود :
1-چنانچه ملكی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترين قيمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر 
مالك عمل خواهد بود همچنين در صورتی كه ملكی در ميدان يا    فلكه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترين 

قيمت منطقه ای جبهه خيابانی كه از ميدان يا فلكه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد.
2-مادام كه كليه مراحل صدور پروانه ساختماني از جمله استعالمات مربوطه و تهيه نقشه انجام نشده است، شهرداري 
حق وصول هيچگونه عوارضي را ندارد و پس از انجام كليه مراحل مذكور ، مالک دو هفته فرصت پيگيري اخذ پروانه 

را دارد و در غير اين صورت هيچ حقي براي مالک در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواهد بود.
3-با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 83/11/25 و همچنين دادنامه شماره 48 مورخ 85/2/3 هيأت عمومی ديوان 
عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی عالوه بر جرائم كميسيون ماده 100 ، 

در محاسبه اين عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط كميسيون مذكور به صورت زير عمل شود : 
الف- در كاربري هاي مسكوني :

• پس از وصول جرايم ساختماني به نرخ زمان وقوع تخلف،عوارض متعلقه جهت كاربري مسكوني به شرح ذيل 
مالك عمل قرار مي گيرد:

• وصول عوارض مسكوني مربوط به سالهاي 60 معادل 10درصد قيمت روز تعرفه سال 1397
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ساخت	و	ساز	و	ارزش	افزوده	اراضي	و	امالك
فصل	اول

تعرفه	شماره	)1-1(-	عوارض	زیر	بنا	)احداث	اعیاني(	از	نوع	مسکوني	بصورت	تك	واحدی

تعرفه	شماره	)2-1(	-	عوارض	زیر	بنا	)احداث	اعیاني(	صدور	پروانه	ساختمانی	مجتمعها	و	آپارتمانهای	مسکونی

تعرفه	شماره	)3-1(-	عوارض	پذیره	یك	متر	مربع	از	یك	واحد	تجاري

تعرفه	شماره	)4-1(-	عوارض	پذیره	یك	متر	مربع	از	چند	واحد	تجاري																																																																													

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	زیر	بنا	)احداث	اعیاني(	از	نوع	مسکوني	بصورت	تك	واحدی	به	ازاء	هر	متر	مربع	

بنــد	16	مــاده71	
ــوم	 ــون	موس قان

ــه	شــوراه ب
و	تبصــره	1	مــاده	
قانــون	 	50
ــر	ارزش	 مالیات	ب

افــزوده	

تبصره	)1(	:	منظور	از	واحد	مسکوني	تك	واحدي	،	اعیاني	است	که	در	سطح	و	یا	هر	طبقه	،	بیش	از	یك	واحد	احداث	نشود	و	چنانچه	
در	هر	طبقه	و	یا	طبقات	دو	واحد	ساخته	شود	تك	واحدي	محسوب	نمي	گردد	و	در	اینگونه	موارد	نحوه	محاسبه	عوارض	زیر	بنا	)	

احداث	اعیاني	مسکوني	(	از	نوع	مجتمعهاي	مسکوني	مالك	عمل	خواهد	بود	.	
تبصره	)2(:	در	محاسبه	این	عوارض	متراژ	اعیاني	صرفًا	در	حد	تراکم	پایه	بر	اساس	ضوابط	شهرسازي	مالك	عمل	قرار	مي	گیرد.	

چنانچه	قسمتي	از	اعیاني	براي	این	منظور	استفاده	شود	در	عوارض	زیربنا	مورد	محاسبه	قرار	نمي	گیرد.
تبصره	)3(	:	در	صورت	درخواست	متقاضیان	جهت	احداث	استخر	،	سونا	،	جکوزی	)خارج	از	اعیانی(	با	رعایت	ضوابط	و	مقررات	

شهرسازی	به	ازای	هر	متر	مربع	P10		)که	از	حداقل	200.000	ریال	کمتر	نباشد(	قابل	وصول	می	باشد.	
تبصره	)4(	:	مساحت	مشاعات	اعم	از	پارکینگ،	پیلوت،زیرزمین)به	شرط	آنکه	جزو	مشاعات	باشد(،	خرپشته،	راه	پله،	آسانسور،	

شوتینگ	زباله	و	سرپله	شامل	محاسبه	عوارض	نمي	گردد.
تبصره	)5(	:	مالکیني	که	با	تایید	اوقاف	اقدام	به	وقف	ملك	خود	مي	نمایند)مسکوني	–	تجاري	و	غیره(	از	پرداخت	عوارض	نوسازي	

معاف	مي	باشند.
تبصره	)6(:	چنانچه	اشخاص	حقیقي	یا	حقوقي	در	بافت	هاي	فرسوده	شهر	که	به	تصویب	رسیده	اقدام	به	احداث	بنا	از	این	تعرفه	

نمایند	از	تخفیف	معادل	50٪	مي	توانند	استفاده	کنند.
تبصره	)7(:	بخشنامه	شماره	8616/1/3/34	مورخ	1371/4/28	وزارت	کشور	)به	جانشینی	قائم	مقام	شورای	اسالمی	شهر(

در	خصوص	تخلفات	ساختمانی	قبل	از	1366/1/1لغو	و	در	صورت	ارجاع	اینگونه	موارد	به	کمیسیون	ماده	100	بر	اساس	جرائم	سال	
تخلف	عمل	خواهد	شد.

تبصره	)8(:	در	صورت	تبدیل	یك	واحد	به	دو	واحد	ضمن	ارجاع	موضوع	به	کمیسیون	ماده	صد	مابه	التفاوت	ضریب	تك	واحدی	و	
چند	واحدی	با	اعمال	P	سال	صدور	حکم	ابقاء	پرداخت	می	شود.	ضمنًا	موضوع	تأمین	پارکینگ	واحد	موردنظر	طبق	ضوابط	طرح	

تفصیلی	و	با	حکم	کمیسیون	ماده	صد	می	باشد.	
تبصره	)9(:	در	صورت	درخواست	تفکیك	اعیانی	طبقاتی	در	پروانه	های	صادره	تك	واحدی	عوارض	تفکیك	اعیانی	بر	اساس	ضریب	
تفکیك	اعیانی	سال	1393	و	P	روز	محاسبه	و	اخذ	می	گردد.	تأمین	پارکینگ	موردنیاز	نیز	طبق	تعرفه	مربوطه	و	طرح	تفصیلی	قابل	

وصول	می	باشد.
تبصره	)10(:	از	مودیانی	که	امالك	آنها	که	در	منطقه	آذرآباد	قرار	گرفته	و	متقاضی	صدور	پروانه	ساختمانی	میباشند		میبایستی	

5برابر	حداقل	ردیف	های	این	تعرفه	محاسبه	و	به	حساب	شهرداری	واریز	گردد..

P45٪	که	از	حداقل	4.500	ریال	کمتر	نباشدتا	زیر	بناي	100	متر	مربع	1

P65٪	که	از	حداقل	6.500	ریال	کمتر	نباشدتا	زیر	بناي	200	متر	مربع	2

P1.2	که	از	حداقل	9.500	ریال	کمتر	نباشدتا	زیر	بناي	400	متر	مربع	3

P1.4	که	از	حداقل	11.500	ریال	کمتر	نباشدتا	زیر	بناي	600	متر	مربع	4

P1.5که	از	حداقل	15.500	ریال	کمتر	نباشداز	زیر	بناي	600	متر	مربع	به	باال	5

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	زیر	بنا	)احداث	اعیاني(	صدور	پروانه	ساختمانی	مجتمعها	و	آپارتمانهای	مسکونی	به	ازای	هر	متر	مربع

بند	16	ماده71	
قانون	موسوم	به	

شوراه
و	تبصره	1	

ماده	50	قانون	
مالیات	بر	ارزش	

افزوده	

تبصره	)1(	:	منظور	از	مجتمع	ها	و	آپارتمان	هاي	مسکونی	اعیانی	است	که	در	هر	طبقه	بیش	از	یك	واحد	مسکونی	احداث	گردد.	
همچنین	ساختمان	هاي	تك	واحدي	بیش	از	چهار	طبقه	نیز	مجتمع	چند	واحدي	محسوب	مي	گردند.

تبصره	)2(	:	در	صورت	درخواست	متقاضیان	جهت	احداث	استخر	،	سونا	،	جکوزی	)خارج	از	اعیانی(	با	رعایت	ضوابط	و	مقررات	
شهرسازی	به	ازای	هر	متر	مربع	15P	)که	از	حداقل	250.000	ریال	کمتر	نباشد(	قابل	وصول	می	باشد.	چنانچه	قسمتي	از	اعیاني	

براي	این	منظور	استفاده	شود	در	عوارض	زیربنا	مورد	محاسبه	قرار	نمي	گیرد.
تبصره	)3(	:	مساحت	مشاعات	اعم	از	پارکینگ	،پیلوت،خرپشته،	راه	پله،	آسانسور،	شوتینگ	زباله	و	سرپله	و	زیرزمین	شامل	محاسبه	

عوارض	نمي	گردد.
تبصره)4(	:	چنانچه	اشخاص	حقیقي	یا	حقوقي	در	بافت	هاي	فرسوده	شهر	که	به	تصویب	رسیده	اقدام	به	احداث	بنا	از	نوع	این	

تعرفه	نمایند	از	تخفیف	معادل	50٪	مي	توانند	استفاده	کنند.
تبصره	)5(	:	در	مجتمعهای	دارای	آسانسور		با	توجه	به	امکان	دسترسی	یکسان	به	طبقات	و	نظر	به	اینکه	طبقات	باالتردارای	ارزش	

بیشتری	می	باشند	؛	10٪	به	ضریبP		)	ساخت	و	تراکم(	اضافه	می	گردد.
تبصره	)6(:	کلیه	پروانه	های	صادره	چند	واحدی	قبل	از	94/01/01	هنگام	مراجعه	جهت	تفکیك	اعیانی	ملك	خود	مکلف	به	

پرداخت	عوارض	تفکیك	اعیانی	بر	اساس	ضریب	تعرفه	سال	93	و	P	روز	می	باشند.	
تبصره)7(:	هنگام	مراجعه	مالك	جهت	تفکیك	اعیانی	در	کلیه	پروانه	هایی	که	بر	اساس	تعرفه	چند	واحدی		از	تاریخ	94/01/01		به	

بعد	صادر	شده	اند	هیچگونه	عوارضی	بابت	تفکیك	اعیانی	قابل	وصول	نمی	باشد.
تبصره	)8(:	از	مودیانی	که	امالك	آنها	که	در	منطقه	آذرآباد	قرار	گرفته	و	متقاضی	صدور	پروانه	ساختمانی	میباشند		میبایستی	

7برابر	حداقل	ردیف	های	این	تعرفه	محاسبه	و	به	حساب	شهرداری	واریز	گردد.

p	)65٪+2(که	از	حداقل	11.000	ریال	کمتر	نباشدتا	زیر	بناي	200	متر	مربع	1

p )75٪+2(که	از	حداقل		15.500	ریال	کمتر	نباشدتا	زیر	بناي	400	متر	مربع	2

p )85٪+2(که	از	حداقل	20.000	ریال	کمتر	نباشدتا	زیر	بناي	600	متر	مربع	3

p )1+2(که	از	حداقل	27.000	ریال	کمتر	نباشداز	600	متر	مربع	تا	1500	متر	مربع	4

p )1.10+2(که	از	حداقل	30.000	ریال	کمتر	نباشداز	1500	تا	3000	متر	مربع	5

p )1.20+2(که	از	حداقل	34.000	ریال	کمتر	نباشدبیش	از	3000	متر	مربع6

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

3P که	از	حداقل	100.000	ریال	کمتر	نباشدعوارض	پذیره	در	زیر	زمین1

	16 بنــد	
	7 1 ه د مــا
ــوم	 قانون	موس
بــه	شــوراه
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده	

تبصره	)1(	:	عوارض	پذیره	طبقات	پایین	تر	از	زیرزمین	،	به	ازای	هر	طبقه	پایین	تر	از	آن	10٪	کمتر	از	عوارض	پذیره	
زیرزمین	برای	هر	متر	مربع	محاسبه	خواهد	شد.	

تبصره	)2(	:	در	صورت	تجدید	بناهاي	تجاري	تا	میزان	مساحت	قبل	60٪	عوارض	پذیره	مالك	محاسبه	قرار	می	گیرد.	
تبصره	)3(	:	مدارك	اثبات	تجاری	بودن	ملك	قبل	از	تأسیس	شهرداری	شامل	حداقل	دو	مورد	از	:	پروانه	کسب	از	اتحادیه	

صنفي	مربوطه	و	یا	سایر	مراجع	ذیصالح	،	قبوض	آب،	برق،	گاز،	برگ	پرداخت	مالیات	سالیانه،	پروانه	تجاری	مبنی	بر	
تجاری	بودن	آن	از	مراجع	ذیصالح	است	که	در	این	صورت	وضعیت	موجود	تلقی	شده	و	مشمول	پرداخت	هیچ	عوارض	و	
یا	جریمه	ای	نخواهد	شد	و	بعد	از	تأسیس	شهرداری	وجود	هر	یك	از	این	مدارك	صرفًا	سال	وقوع	تخلف	را	برای	محاسبه	
جریمه	و	همچنین	عوارض	سالهای	قبل	مشخص	خواهد	نمود	و	در	خصوص	افرادی	که	نسبت	به	پرداخت	عوارض	سالیانه	

کسب	در	سالهای	قبل	اقدام	نموده	اند	به	استناد	تبصره	3	ماده	27	قانون	نظام	صنفی	کشور	؛	برگ	پرداخت	عوارض	موجب	
احراز	حقوق	صنفی	نخواهد	بود.

	تبصره	)4(:	در	صورت	تبدیل	یك	واحد	به	دو	واحد	ضمن	ارجاع	موضوع	به	کمیسیون	ماده	صد	مابه	التفاوت	ضریب	تك	
واحدی	و	چند	واحدی	با	اعمال	P	سال	صدور	حکم	ابقاء	پرداخت	می	شود.	ضمنًا	موضوع	تأمین	پارکینگ	واحد	موردنظر	

طبق	ضوابط	طرح	تفصیلی	و	با	حکم	کمیسیون	ماده	صد	می	باشد.
تبصره	)5(:	در	صورت	درخواست	تفکیك	اعیانی	طبقاتی	در	پروانه	های	صادره	تك	واحدی	عوارض	تفکیك	اعیانی	بر	

اساس	ضریب	تفکیك	اعیانی	سال	1393	و	P	روز	محاسبه	و	اخذ	می	گردد.	تأمین	پارکینگ	موردنیاز	نیز	طبق	تعرفه	مربوطه	
و	طرح	تفصیلی	قابل	وصول	می	باشد.

تبصره	)6(	:	بخشنامه	شماره	24150-69/1/17	وزارت	کشور	موضوع	اخذ	عوارض	پذیره	بر	اساس	سال	بهره	برداری	
لغو	میگردد	.

4P	که	از	حداقل	200.000	ریال	کمتر	نباشدعوارض	پذیره	در	همکف2

5P	که	از	حداقل	150.000	ریال	کمتر	نباشدعوارض	پذیره	در	طبقه	اول3

3P	که	از	حداقل	100.000	ریال	کمتر	نباشدعوارض	پذیره	در	طبقه	دوم4

2P	که	از	حداقل	80.000	ریال	کمتر	نباشدعوارض	پذیره	درطبقه	سوم	به	باال5

عوارض	پذیره	در	نیم	طبقه)بالکن	داخل	6
مغازه(

50	%	بندهاي	باال	که	از	حداقل	75.000	ریال	کمتر	
نباشد

انباری	متصل	به	واحد	تجاری	)داراي	ورودي	7
مشترك	یا	دیوار	مشترك	با	واحد	تجاري(

70	% پذیره	همان	طبقه

40	% پذیره	همان	طبقهانباری	مجزا	از	واحد	تجاری8

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

P6 که	از	حداقل	150.000	ریال	کمتر	نباشدعوارض	پذیره	در	زیر	زمین1

	16 بنــد	
	7 1 ه د مــا
ــوم	 قانون	موس
بــه	شــوراه
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده	

تبصره	)1(منظور	از	»چند	واحد	تجاری	»	دو	واحد	و	بیشتر	و	منظور	از	:مجتمع	تجاری	به	مکانهایی	که	بیش	از	10	واحد	تجاری	
احداث	گردد	اطالق	می	گردد.

تبصره	)2(	:	درمحاسبه	عوارض	پذیره	مجمتع	هاي	تجاري	مانند	پاساژ،	تیمچه	،	سراي	و	امثالهم	،	عمق	جبهه	اول	برابر	ضرایب	مصوب	
و	مازاد	برآن	معادل	80٪ قیمت	منطقه	اي	جبهه	اول	مالك	عمل	مي	باشد.	

تبصره	)3(	:	واحدهای	تجاری	که	به	صورت	مجتمع	و	پاساژ	احداث	می	شوند	،	فضای	باز	مشاعی	که	در	طول	ارتفاع	ساختمان	
امتداد	داشته	وتمام	طبقات	را	از	هر	طبقه	قابل	رویت	می	نماید	مشمول	این	عوارض	نخواهد	بود	و	فقط	در	طبقه	ای	که	دارای	سطح	
می	باشد	مشمول	عوارض	پذیره	می	شود		و	دیگر	مشاعات	نظیر	راهروی	جلوی	مغازه	ها،راه	پله	ها	،آسانسور	،سرویس	بهداشتی	

ونمازخانه	نیزمشمول	پرداخت	عوارض	پذیره	می	شود.		
تبصره	)4(	:	در	صورت	تجدید	بناهاي	تجاري	تا	میزان	مساحت	قبل	60٪	عوارض	پذیره	مالك	محاسبه	قرار	می	گیرد.		

تبصره	)5(	:	عمق	جبهه	اول	برابر	ضوابط	طرح	تفصیلی	تعیین	می	گردد.
تبصره	)6(	:در	صورت	تمایل	مالکین	واحدهاي	تجاري	که	ملك	آنان	داراي	کاربري	تجاري	و	پروانه	ساختماني	و	پایانکار	معتبر	قبلي	

باشد	تقاضاي	تخریب	داشته	باشند	چنانچه	تمام	یا	قسمتي	از	بناي	تجاري	موجود	در	طرح	تعریض	قرار	گیرد	و	به	صورت	رایگان	به	
شهرداري	واگذار	نماید	به	شهرداري	اجازه	داده	مي	شود	2	برابر	مساحت	واگذار	شده	به	معبر	پروانه	تجاري	بدون	دریافت	هرگونه	
وجهي	جهت	مقدار	تجاري	واقع	در	طرح	باقي	مانده	همان	ملك	و	در	صورت	نداشتن	باقي	مانده،در	هر	نقطه	اي	که	مالك	معرفي	
نماید	و	از	نظر	طرح	تفضیلي	و	ضوابط	شهرسازي	بالمانع	باشد،پروانه	رایگان	صادر	نماید.	تبصره)6(:	هنگام	مراجعه	مالك	جهت	

تفکیك	اعیانی	در	کلیه	پروانه	هایی	که	بر	اساس	تعرفه	چند	واحدی		از	تاریخ	94/01/01		به	بعد	صادر	شده	اند	هیچگونه	عوارضی	
بابت	تفکیك	اعیانی	قابل	وصول	نمی	باشد

تبصره	)7(:	کلیه	پروانه	های	صادره	چند	واحدی	قبل	از	94/01/01	هنگام	مراجعه	جهت	تفکیك	اعیانی	ملك	خود	مکلف	به	پرداخت	
عوارض	تفکیك	اعیانی	بر	اساس	ضریب	تعرفه	سال	93	و	P	روز	می	باشند.	

تبصره	)8(	:	بخشنامه	شماره	24150-69/1/17	وزارت	کشور	موضوع	اخذ	عوارض	پذیره	بر	اساس	سال	بهره	برداری	لغو	میگردد			

8P	که	از	حداقل	300.000	ریال	کمتر	نباشدعوارض	پذیره	در	همکف2

6P	که	از	حداقل	250.000	ریال	کمتر	نباشدعوارض	پذیره	در	طبقه	اول3

4P	که	از	حداقل	200.000	ریال	کمتر	نباشدعوارض	پذیره	در	طبقه	دوم4

3P	که	از	حداقل	150.000	ریال	کمتر	نباشدعوارض	پذیره	درطبقه	سوم	به	باال5

عوارض	پذیره	در	نیم	طبقه)بالکن	6
داخل	مغازه(

50	% بندهای	باال	که	از	حداقل	100.000	ریال	کمتر	
نباشد

انباری	متصل	به	واحد	تجاری	7
)داراي	ورودي	مشترك	یا	دیوار	

مشترك	با	واحد	تجاري(

70	% پذیره	همان	طبقه

40	% پذیره	همان	طبقهانباری	مجزا	از	واحد	تجاری8



4 یکشنبه  15  بهمن   1396     ویژه نامه شماره 1 ویژه نامه عوارض شهرداری سال 97

تعرفه	شماره	)5-1(	-	عوارض	پذیره	اداري																																																																																																														

تعرفه	شماره	)10-1(-	عوارض	صدور	پروانه	ساختمانی	واحدهای	مطب	پزشکان	،	روانپزشکان	،	دندانپزشکی	،	بینایی	سنجی	،	رادیولوژیستها	،	سونوگرافی	،	داروخانه	ها	و	حرف	وابسته	

تعرفه	شماره	)6-1(	-		عوارض	پذیره	واحدهاي		صنعتي																																																																																						

تعرفه	شماره	)7-1(-	عوارض	پذیره	هتل	ها	و	اماکن	گردشگری	و	مسافرخانه	ها

تعرفه	شماره	)8-1(-	عوارض	پذیره	تأسیسات	شهری																																																																																								

تعرفه	شماره	)9-1(-	عوارض	صدور	پروانه	ساختماني	واحدهاي	آموزشي،ورزشي،	فرهنگي،	هنري،	بهداشتی	و	درمانی											

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

K.Pعوارض	پذیره	)	احداث	اعیاني	(	واحدهاي	اداري	به	ازاء	هر	متر	مربع	

بنــد	16	مــاده71	
ــوم	 ــون	موس قان

ــه	شــوراه ب
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	بر	
ارزش	افزوده	

تبصره)1(:	وصول	عوارض	مزبور	در	خصوص	واحدهاي	اداري	مي	باشد	که	رعایت	
ضوابط	و	مقررات	مربوط	از	جمله	طرح	مصوب	)	هادي،	تفصیلي	(	حسب	مورد،	مالك	

عمل	قرار	مي	گیرد	.	
		

تبصره	)2(:	واحدهاي	اداري	خصوصي	برابر	ضوابط	تعیین	شده	در	طرح	تفضیلي	و	
معادل	2	برابر	عوارض	این	تعرفه	مورد	عمل	قرار	مي	گیرد.

20p			که	از	حداقل	300.000	ریال	کمتر	نباشدهمکف	1

15p			که	از	حداقل	200.000	ریال	کمتر	نباشدطبقه	اول	2

10p			که	از	حداقل	150.000	ریال	کمتر	نباشدطبقه	دوم	به	بعد	3

10p			که	از	حداقل	100.000	ریال	کمتر	نباشدزیر	زمین4

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	صدور	پروانه	ساختمانی	واحدهای	مطب	پزشکان	،	روانپزشکان	،	دندانپزشکی	،	بینایی	سنجی	،	
رادیولوژیستها	،	سونوگرافی	،	داروخانه	ها	و	حرف	وابسته	به	ازای	هر	متر	مربع

	16 بنــد	
	7 1 ه د مــا
ــوم	 قانون	موس
بــه	شــوراه
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده	

تبصره)1(	:	مطب	پزشکان	،	دندانپزشکان،	رادیولوژیستها	،	سونوگرافی	،	داروخانه	ها	در	صورت	تقاضای	صدور	
پروانه	ساختمانی	مختلط	در	یك	بنا	مشروط	به	اینکه	ضوابط	و	مقررات	جاری	مقرر	در	طرح	مورد	عمل،	انجام	

این	امر	را	مقدور	بداند	،	عوارض	متعلقه	برای	زیربنای	تجاری	و	مسکونی	)تك	واحدی	و	مجتمع(	هر	یك	بطور	
جداگانه	و	بر	اساس	تعرفه	مربوط	محاسبه	خواهد	شد.	 15Pدر	زیرزمین1

20Pدر	همکف2

15P		از	طبقه	اول	به	باال3	

انباری	در	زیر	زمین	یا	همکف	و	4	
دیگر	طبقات

50	درصد	تعرفه	مصوب

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	پذیره	واحدهاي		صنعتي1
غیر	آالینده	الف	و	ب	

8P		به	ازاي	هر	متر	مربع	که	از	حداقل	80.000	ریال	کمتر	
نباشد

بنــد	16	مــاده71	
ــوم	 ــون	موس قان

ــه	شــوراه ب
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	بر	
ارزش	افزوده	

تبصره)1(:	وصول	عوارض	مزبور	در	خصوص	واحدهایی	که	کاربری	واحد	مورد	نظر	صنعتي	باشد	و	یا	آنکه	کاربري	غیر	مرتبط	
بوده	که	باطرح	موضوع	در	کمیته	فني	و	یا	کمیسیون	ماده	5	حسب	مورد	تغییر	کاربري	یافته	باشد	عالوه	بر	عوارض	هاي	متعلقه	بابت	

واحدهاي	صنعتي	مطابق	با	این	تعرفه	قابلیت	ایصال	دارد	.
تبصره	)2(	:	چنانچه	در	قسمتي	از	کاربري	مذکور	،	واحدهاي	مسکوني،	تجاري	یا	اداري	احداث	شود	،	عوارض	آن	مطابق	تعرفه	

هاي	مربوطه	وصول	خواهد	شد.	
تبصره)3(	:	عوارض	ساخت	و	ساز	در	شهرك	صنوف	بر	اساس	عوارض	پذیره	صنعتی	و	معادل	همین	تعرفه	محاسبه	و	وصول	

میکردد.
تبصره	)4(	:	عوارض	ساخت	و	ساز	با	کاربري	نمایشگاهي	در	صورتي	که	در	قرارداد	خرید	زمین	با	شهرداري	بهاي	زمین	مربوطه	

توسط	مالك	با	کاربري	نمایشگاهي	پرداخت	شده	باشد	براساس	همین	تعرفه	قابل	وصول	خواهد	بود.در	غیراینصورت	مطابق	تعرفه	
)1-2(	محاسبه	خواهد	شد.

تبصره	)5(	:	تشخیص	واحد	صنعتی	براساس	ارائه	پروانه	تاسیس	ازاداره	کل	صنعت	و	معدن	و	تجارت	ویا	سایر	مراجع	ذیربط	
خواهد	بود	.

تبصره	)6(:	تشخیص	آالینده	بودن	واحد	صنعتي	از	طریق	استعالم	از	اداره	محیط	زیست	و	با	ارائه	مستندات	خواهد	بود	
تبصره	)7(:	در	صورت	تغییر	کاربري	مابه	التفاوت	مبلغ	اخذ	مي	گردد

عوارض	پذیره	واحدهاي		صنعتي2
آالینده	ج

10P		به	ازاي	هر	متر	مربع	که	از	حداقل	100.000	ریال	کمتر	
نباشد

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	پذیره	هتل	ها	و	اماکن	1
گردشگری	و	مسافرخانه	ها	به	ازای	هر	

متر	مربع

P8

بنــد	16	مــاده71	
ــوم	 ــون	موس قان

ــه	شــوراه ب
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	بر	
ارزش	افزوده	

تبصره	)1(	:	به	استناد	ماده	8	قانون	توسعه	صنعت	ایرانگردی	و	جهانگردی	مصوب	1370/7/7	عوارض	پذیره	صدور	پروانه	جهت	
هتل	ها	و	اماکن	گردشگری	و	مسافرخانه	ها	برابر	بخش	صنایع	خواهد	بود.

تبصره	)2(:	اماکن	گردشگری	:مراکز	واماکنی	هستند	که	با	رعایت	قوانین	ومقررات	اداره	کل	میراث	فرهنگی	گردشگری	وصنایع	
دستی	تعیین	وتبیین	می	گردند	

تبصره	)3(	:	به	استناد	بند	4	ماده	22	قانون	الحاق	موادي	به	قانون	تنظیم	بخشي	از	مقررات	مالي	دولت	مصوب	84/8/15؛	
عوارض	ناشي	از	تغییر	کاربري	و	فروش	تراکم	با	اقساط	پنج	تا	ده	ساله	از	شروع	بهره	برداري	توسط	سرمایه	گذاران	به	شهرداري	

مربوط	پرداخت	خواهد	شد	)با	تقاضاي	سازمان	گردشگري(
تبصره	)4(:	نقشه	های	ساختمانی	جهت	هتل	و	مهمانپذیر	ها	می	بایست	به	تأئید	سازمان	میراث	فرهنگی	وگردشگری	برسد	و	درجه	

هتل	نیز	مشخص	شود	.	
تبصره	)5(:متقاضیان	احداث	هتل	واماکن	گردشگری	مکلفند	در	زمان	صدور	پروانه	زمان	بهره	برداری	را	همراه	با	تصمیمات	الزم	

به	شهرداری	کتبااعالم	دارند.

فضای	تجاری	)رستوران،سفره	خانه	و	2
فروشگاه	ومواردمشابه	خارج	هتل	یا	

داخل	هتل	و	مشرف	به	معبر(

برابر	تعرفه	پذیره	فضاهاي	تجاري

فضای	تجاری	)رستوران،سفره	خانه	و	3
فروشگاه	وموارد	مشابه	داخل	هتل	و	غیر	

مشرف	به	معبر(

٪50	تعرفه	پذیره	فضاهاي	تجاري

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

تأسیسات	و	تجهیزات	شهری	مانند	منبع	آب	،	پست	ترانسفورماتور	،	پست	گاز	،	پست	مخابرات	،	تصفیه	خانه	هاي	آب	و	فاضالب	1
،	دکل	هاي	برق	و	مخابرات	)BTS(	و	کلیه	دکل	هاي	ارتباطي،	کیوسك	تلفن	و	غیره	به	ازای	هر	متر	مربع

P	که	از	حداقل	350.000	ریال	
کمتر	نباشد

بند	16	ماده71	قانون	موسوم	به	شوراه
و	تبصره	1	ماده	50	قانون	مالیات	بر	ارزش	افزوده	

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	صدور	پروانه	ساختماني	واحدهاي	آموزشي،ورزشي،	فرهنگي،	هنري،	بهداشتی	و	درمانی	به	ازاء	هر	متر	مربع

بنــد	16	مــاده71	
ــوم	 ــون	موس قان

ــه	شــوراه ب
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	بر	
ارزش	افزوده	

تبصره)1(	:	آموزشگاه	ها	و	مراکز	آموزشي	غیرانتفاعي	جهت	اخذ	پروانه	ساختماني	براساس	ماده	19	قانون	اصالحي	تاسیس	و	
داره	مدارس،مراکز	آموزشي	و	پرورشي	غیردولتي	مصوب	1387/5/16	در	برخورداري	از	تخفیفات،ترجیحات	و	کلیه	معافیت	

هاي	مالیاتي	و	عوارض	در	حکم	مدارس	دولتي	هستند
تبصره	)2(	:	مساجد،	تکایا،	حسینیه	ها	،	امامزاده	ها	،	اماکن	مقدسه	و	متبرکه	با	تأیید	اوقاف	)موضوع	نامه	شماره	89/234991	

مورخ	89/5/25	رئیس	ستاد	پشتیبانی	و	هماهنگی	امور	مساجد	کشور(	از	پرداخت	عوارض	معاف	می	باشند.	چنانچه	هیأت	امنای	
مراکز	فوق	بجز	تکایا	متقاضی	صدور	پروانه	ساختمانی	به	منظور	احداث	اعیانی	واحدهای	تجاری	باشند	تا	30	متر	مربع	از	پرداخت	

عوارض	تجاری	معاف	و	مازاد	آن	طبق	تعرفه	تجاری	عمل	می	گردد.	
تبصره)3(	:	شرکت	ها	و	موسسات	دولتي	که	وابسته	به	دولت	و	واحدهاي	وابسته	و	اقماري	آنها	که	با	اصول	بازرگاني	اداره	مي	

شوند،جهت	صدور	پروانه	ساختماني	آنها	مشمول	تعرفه	عوارض	پذیره	یك	مترمربع	از	یك	واحد	تجاري	مي	باشند.
تبصره	)4(	:	جهت	تشویق	سرمایه	گزاران	بخش	خصوصي	و	خیرین	شهر	در	زمینه	ایجاد	واحدهاي	آموزشي	و	ورزشي	و	فرهنگي	
و	هنري	و	بهداشتي	و	درماني	در	سطح	شهر	شهرداري	با	اخذ	مجوز	از	شوراي	اسالمي	شهر	مجاز	است		تا	سقف	50٪	تخفیف	اعمال	

نماید.
تبصره)5(	:	چنانچه	اشخاص	حقیقي	یا	حقوقي	در	بافت	هاي	فرسوده	شهر	که	به	تصویب	رسیده	اقدام	به	احداث	بنا	از	نوع	این	

تعرفه	نمایند	از	تخفیف	معادل	50٪ مي	توانند	استفاده	کنند.
تبصره	)6(	:	عوارض	صدور	پروانه	ساختماني	واحدهاي	آموزشي	،	ورزشي	،	مذهبي	،	فرهنگي	هنري	،	بهداشتي	درماني	متعلق	و	
وابسته	به	دولت	و	همچنین		در	صورت	احداث	مراکز	فوق	توسط	واحدهای	نظامي	انتظامي	و	امنیتي	مطابق	با	تعرفه	عوارض	صدور	

پروانه	ساختماني	زیربنا	)احداث	اعیاني(	از	نوع	مسکوني	تك	واحدي	به	ازاي	هر	متر	مربع	خواهد	بود

P4در	زیرزمین	1

P5در	همکف	2

P4در	طبقه	اول	3

P3در	طبقه	دوم	4

P2درطبقه	سوم	به	باال	5

P2انباري	در	زیرزمین	و	یا	همکف	6



ویژه نامه عوارض شهرداری سال 97یکشنبه  15  بهمن   1396     ویژه نامه شماره 51

تعرفه	شماره	)11-2(	-	عوارض	تأمین	پارکینگ	براي	واحدهاي	مسکوني،	تجاري،	اداري	و	غیره

تعرفه	شماره	)12-1(	-	عوارض	صدور	مجوز	احصار																																																																																														

تعرفه	شماره	)13-1(	-	عوارض	ارزش	افزوده	ناشي	از	احداث	واحد	تجاري																																																																

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	تأمین	پارکینگ	جهت	واحدهای	1
مسکونی

200pمتر	8	تا	معابر	الف:
150p	متر	12	8تا	ب:معابر
110p	متر	16	تا	12	ج:معابر
120p	باال	به	متر	16	د:معابر

حداقل	هر	پارکینگ	از	40.000.000	ریال	کمتر	نباشد	
و	به	ازاي	حذف	هر	پارکینگ	بیشتر	از	یك	واحد	1.01	

به	عوارض	پارکینگ	قبلي	اضافه	مي	گردد	

	16 بنــد	
	7 1 ه د مــا
ــوم	 قانون	موس
بــه	شــوراه
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده	

تبصره	)1(	:	با	توجه	به	اینکه	بر	اساس	ضوابط	طرحهای	توسعه	شهری	احداث	و	تأمین	پارکینگ	برای	ساختمان	ها	ضروری	می	
باشد،	شهرداریها	مکلفند	مالکین	را	ملزم	به	تأمین	یا	احداث	پارکینگ	در	همان	ساختمان	یا	در	محل	دیگری	در	محدوده	شهر	)با	

تأیید	شهرداری(	نمایند.	و	در	صورت	کسری	پارکینگ	مالك	موظف	به	کاهش	سطح	اشغال	و	یا	تراکم	به	منظور	تامین	پارکینگ	برابر	
ضوابط	خواهد	بود.

تبصره	)2(	:	در	موارد	استثنا	از	جمله	موارد	ذیل	شهرداری	می	تواند	بر	اساس	ضوابط	طرحهای	توسعه	شهری	یا	مجوز	مراجع	
قانونی	)کمیسیون	های	ماده	5	یا	کمیته	های	فنی	طرحهای	هادی(	بدون	تأمین	پارکینگ	،پروانه	ساختمانی	صادر	نماید:	

1.	ساختمان	در	بر	خیابانهای	سریع	السیر	به	عرض	45	متر	و	بیشتر	قرارداشته	و	دسترسی	به	محل	اتومبیل	رو	نداشته	باشد.	
2.	ساختمان	در	فاصله	یکصد	متری	تقاطع	خیابانهای	به	عرض	20	متر	و	بیشتر	واقع	شده	و	دسترسی	به	محل	اتومبیل	رو	نداشته	

باشد.	
3.	ساختمان	در	محلی	قرار	گرفته	باشد	که	ورود	به	پارکینگ	مستلزم	قطع	درختان	کهن	باشد	که	شهرداری	اجازه	قطع	آن	را	

نداده	است.	
4.	ساختمان	در	بر	کوچه	هایی	قرار	گرفته	باشد	که	به	علت	عرض	کم	کوچه	،	امکان	عبور	اتومبیل	نباشد.	

5.	ساختمان	در	بر	معبری	قرار	گرفته	باشد	که	به	علت	شیب	زیاد	،	احداث	پارکینگ	در	آن	از	نظر	فنی	مقدور	نباشد.	
6.در	صورتیکه	وضع	و	فرم	زمین	زیر	ساختمان	به	صورتی	باشد	که	از	نظر	فنی	نتوان	در	سطح	طبقات	احداث	پارکینگ	نمود.

تبصره	)3(	:	شیب	مقرر	در	بند	5	بر	اساس	ضوابط	فنی	و	شهرسازی		تعیین	می	گردد.
تبصره	)4(	:	شهرداریها	مکلفند	عوارض	دریافتي	از	پارکینگ	هاي	تأمین	نشده	را	براي	احداث	پارکینگ	هاي	عمومي	هزینه	نمایند.	

تبصره	)5(	:	ساختمانهایي	که	پرونده	آنها	به	کمیسیون	ماده	100	ارجاع	داده	میشوند	،	در	صورت	ابقا	و	پرداخت	جریمه	،	از	
عوارض	این	تعرفه	معاف	و	فقط	جریمه	کمیسیون	اخذ	خواهد	گردید.

تبصره	)6(	:	هرگونه	تنظیم	تفاهمنامه	با	مالك	در	خصوص	کسری	و	یا	حذف	پارکینگ	و	ارجاع	به	کارشناس	رسمی	دادگستری	به	
منظور	تعیین	ارزش		ریالی	آن	خالف	بخشنامه	صادره		وزارت	کشور	و	مفاد	این	تعرفه	می	باشد	و	تخلف	محسوب	می	گردد.

تبصره	)7(:	تبصره)5(	:	با	استناد	به	بند	6	کمیسیون	ماده	5	مورخ	1393/12/20،	در	تجاري	هاي	خطي	و	کالن	،	در	صورتي	که	
احداث	زیرزمین	به	منظور	تأمین	پارکینگ	باشد	اختصاص	کل	مساحت	زمین	به	زیرزمین	مشروط	به	مالحظات	سازه	اي	مقررات	

ملي	ساختمان	و	سایر	ضوابط	،بالمانع	مي	باشد	و	عوارضي	اخذ	نخواهد	گردید.

عوارض	تأمین	پارکینگ	جهت	واحدهای	2
تجاری		

واحدهای	تجاری	2	برابر	مسکونی
حداقل	هر	پارکینگ	از	80/000/000ریال	کمتر	نباشد	

که	به	ازاي	حذف	هر	پارکینگ
بیشتر	از	یك	واحد	1.01٪	به	عوارض	پارکینگ	قبلي	

اضافه	مي	گردد	

عوارض	تأمین	پارکینگ	جهت	واحدهاي	3
اداري	دولتي

همانند	واحدهاي	مسکوني

عوارض	تأمین	پارکینگ	جهت	واحدهاي	4
اداري	خصوصي	صنعتي	و	غیره

ضریب	1.5	برابر	مسکوني	که	حداقل	50.000.000	
ریال	وبه	ازاي	حذف	هر	پارکینگ	بیشتر	٪1.01	

عوارض	پارکینگ	قبلي	اضافه	مي	گردد

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	صدور	مجوز	احصار	در	1
مورد	اراضي	داخل	محدوده	شهر	

به	ازاء	هرمترطول

 1.5P که	از	حداقل	40.000	ریال	کمتر	نباشد

	16 بنــد	
	7 1 ه د مــا
ــوم	 قانون	موس
بــه	شــوراه
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده	

تبصره	)1(	:	به	استناد	ماده	110	قانون	شهرداری	نسبت	به	زمین	یا	بناهاي	مخروبه	و	غیر	مناسب	با	وضع	محل	و	یا	نیمه	تمام	واقع	در	
محدوده	شهر	که	در	خیابان	یا	کوچه	و	یا	میدان	قرار	گرفته	و	منافي	با	پاکي	و	پاکیزگي	و	زیبائي	شهر	یا	موازین	شهرسازي	باشد،	شهرداري	
با	تصویب	انجمن	شهر	مي	تواند	به	مالك	اخطار	کند	منتها	ظرف	دو	ماه	به	ایجاد	نرده	یا	دیوار	و	یا	مرمت	آن	اقدام	کند	اگر	مالك	مسامحه	
و	یا	امتناع	کرد	شهرداري	مي	تواند	به	منظور	تأمین	نظر	و	اجراي	طرح	مصوب	در	زمینه	زیبائي	و	پاکیزگي	و	شهرسازي	هر	گونه	اقدامي	را	
که	الزم	بداند	معمول	و	هزینه	آن	را	به	اضافه	صدي	ده	از	مالك	یا	متولي	و	یا	متصدي	موقوفه	دریافت	نماید	در	این	مورد	صورت	حساب	
شهرداري	بدواً	به	مالك	ابالغ	مي	شود	در	صورتي	که	مالك	ظرف	پانزده	روز	از	تاریخ	ابالغ	به	صورت	حساب	شهرداري	اعتراض	نکرد	
صورتي	حساب	قطعي	تلقي	مي	شود	و	هر	گاه	ظرف	مهلت	مقرره	اعتراض	کرد	موضوع	به	کمیسیون	مذکور	در	ماده	77	ارجاع	خواهد	

شد.	
صورت	حساب	هائي	که	مورد	اعتراض	واقع	نشده	و	همچنین	آراء	کمیسیون	رفع	اختالف	مذکور	در	ماده	77	در	حکم	سند	قطعي	و	الزم	
االجرا	بوده	و	اجراء	ثبت	مکلف	است	بر	طبق	مقررات	اجراي	اسناد	رسمي	الزم	االجراء	نسبت	به	وصول	طلب	شهرداري	اجرائیه	صادر	و	

به	مورد	اجراء	بگذارد.			
تبصره	)2(:	ارتفاع	مجاز	جهت	احصار	2	متر	مي	باشد	که	با	ترکیب	دیوار	و	فنس	یا	نرده	مطابق	ضوابط	طرح	تفصیلی	شهر	خواهد	بود.	

)شهرداری	مکلف	است	ارتفاع	دیوار	و	فنس	را	به	تفکیك	در	مجوز	صادره	درج	نماید(
تبصره	)3(:صدور	مجوز	احصار	از	سوي	شهرداري	با	ارائه	سند	مالکیت	رسمي	و	غیر	رسمي	با	مسئولیت	مالك	و	با	درخواست	مالك	انجام	

مي	پذیرد.
تبصره	)4(:مالکیني	که	بدون	پروانه	اقدام	به	احداث	احصار	مي	نمایند،	در	صورت	ابقا	در	کمیسیون	ماده	صد،	پنج	برابر	عوارض	این	

تعرفه	را	پرداخت	خواهند	نمود.
تبصره	)5(	:	صدور	مجوز	احصاربنام	مالك	صرفًا	به	منزله	محصور	نمودن	آن	تلقي	شده	وهیچگونه	مجوزي	درجهت	احداث	بنا	محسوب	

نمي	شود	و	مراتب		مي	بایست	در	مجوز	صادره	از	سوي	شهرداري	صراحتًا	قید	شود.	
تبصره	)6(:	چنانچه	مدارك	معتبري	همچون	صدور	احکام	و	آراء	قطعي	از	سوي	مراجع	و	محاکم	قضائي	و	ذیصالح	مبني	بر	تشکیك	و	یا	

نفي	مالکیت	متقاضي	به	شهرداري	ارائه	شود،	صدور	مجوز	احصار	متوقف	خواهد	شد.
تبصره	7:تخفیف	صفر	تا	صد	درصد	درخصوص	این	تعرفه	به	عهده	شهردار	مي	باشد

عوارض	صدور	مجوز	احصار	در	2
مورد	اراضي	واقع	در		حریم	شهر	به	

ازاء	هر	مترطول

2P که	از	حداقل	150.000	ریال	کمتر	نباشد

ماخذ	و	نحوه	نوع	عوارض	ردیف
محاسبه	عوارض

توضیحات	منشاء	قانوني	

P * L * 7عوارض	ارزش	افزوده	ناشي	از	احداث	واحد	تجاري	تا25	متر	مربع1

بند	16	ماده71	
قانون	موسوم	به	

شوراه
و	تبصره	1	ماده	

50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده	

تبصره	)1(	:	امالکي	که	بر	اساس	طرح	تفضیلي	داراي	کاربري	تجاري	شناور	مي	باشند	مشمول	پرداخت	این	عوارض	بوده	و	از	
متقاضیاني	که	بر	خالف	پروانه	ساختماني	نسبت	به	احداث	تجاري	اقدام	نموده	اند	پس	از	طرح	در	کمیسیون	ماده	5	یا	کمیته	فني	و	
ابقاء	توسط	کمیسیون	ماده	صد	قابل	وصول	است.	همچنین	متقاضیان	تغییر	کاربري	به	تجاري	پس	از	اخذ	مصوبه	کمیسیون	ماده	5	یا	

کمیته	فني	مي	بایستي	نسبت	به	پرداخت	این	عوارض	اقدام	نمایند.	
تبصره	)2(	:	در	واحدهای	تجاری	که	به	صورت	مجتمع	احداث	می	شوند	،	فضاها	مشاعي	و	همچنین	سرویس	بهداشتي	،	نمازخانه	و	

تأسیسات	مشمول	این	عوارض	نخواهند	بود.
تبصره	)3(	:	محاسبه	این	عوارض	در	مجتمع	های	تجاری	برای	طبقه	همکف	معادل	ضریب	مصوب	،	برای	زیرزمین	80٪		،	طبقه	اول	
70٪	طبقه	دوم	60٪	و	از	طبقه	سوم	به	باال	معادل50٪محاسبه	می	گردد.	همچنین	عمق	جبهه	اول	برابر	ضریب	مصوب	و	مازاد	برآن	

تا	10	متر	پشت	جبهه	اول	80٪		و	بعد	از	آن	تا	انتهای	مجتمع	معادل	60٪	جبهه	اول	محاسبه	می	گردد.
تبصره	)4(	:	عمق	جبهه	اول	بر	اساس	ضوابط	طرح	تفصیلی	تعیین	می	گردد.

تبصره	)5(	:	امالکي	که	در	بر	کوچه	هاي	مجاورخیابان	هاي	اصلي	واقع	شده	اند	تا	عمق	کمتر	از	30	متر	،قیمت	منطقه	اي	خیابان	
اصلي	مالك	محاسبه	مي	باشد.در	هر	صورت	قیمت	هر	مترمربع	عوارض	کاربري	با	قابلیت	تجاري	و	انبار	تجاري	در	همه	موارد	
)	ردیف	1	–	2	-3(	در	هر	نقطه	از	شهر	از	مبلغ	2.800.000	ریال	کمتر	نباشد	و	خارج	از	محدوده	خدماتي	شهر	نیز	حداقل	از	

1.400.000	ریال	کمتر	نباشد
تبصره	)6(	:	عالوه	بر	عوارض	این	تعرفه	سایر	عوارض	دیگر	از	مالك	یا	قائم	مقام	وي	قابل	وصول	مي	باشد	.

L	عرض	معبر	
Pقیمت	منطقه	ای

عوارض	ارزش	افزوده	ناشي	از	احداث	واحد	تجاري2
برای	بالکن	و	انباری	تجاری	

%50	بند	1

عوارض	ارزش	افزوده	ناشي	از	احداث	واحد	تجاري	بیش	از25	متر	مربع	3
در	صورت	اخذ	مجوز	از	مراجع	ذیصالح

)4+7(P*L

عوارض	ارزش	افزوده	تجاری		مودیانی	که	تخلف	نموده		پس	از	ابقا	توسط	4
کمیسیون	ماده	100

2برابر	بند3-1

مورد	عمل	براي	سال	1397تعرفه	شماره	)14-1(-	عوارض	ارزش	افزوده	ناشي	از	مازاد	بر	تراکم	پایه	تراکم	در	اراضی	و	امالك	با	کاربری	مسکوني

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	مازاد	بر	تراکم	پایه	تا	سقف	1
پیش	بیني	شده	در	ضوابط	طرح	

تفصیلی**	

1-برخیابانهاي	اصلي،طالقاني،		امام	خمیني،بهشتي،دیالمه،امام	حسین،رجائي	،	رازي	
50	P	..	و	معلم	و	کارگر،

2-	شرق	و	غرب	خیابان	شهید	بهشتي	از	فرمانداري	تا	بیمارستان	1/200/000ریال
3-شهرك	قدس	و	پشت	تامین	اجتماعي	و	چمران	900/000ریال

4-ضلع	غربي	خیابان	امام	از	پلیس	راه	تا	میدان	امام	رضا)ع(750/000	ریال
5-حدفاصل	خیابان	طالقاني	تا	17	شهریور	850/000ریال

6-حدفاصل	خیابان	17شهریور	تا	انتهاي	ضلع	شمالي	شهر	900/000	ریال
7-	حد	فاصل	خیابان	طالقاني	تا	بلوار	معلم	850/000ریال

8-شهرك	امام	رضا)ع(و	امام	علي	)ع(	و	آذرآباد	750/000ریال
9-شرق	خیابان	بهشتي	تا	بیمارستان	کوچه	هاي	زیر	8	متر	1.000.000	ریال

بند	16	ماده71	
قانون	موسوم	به	

شوراها	
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده

تبصره	)1(	:	میزان	تراکم	پایه	و	مازاد	بر	آن	تا	سقف	پیش	بیني	شده	در	طرح	و	همچنین	سطح	
اشغال	در	نقاط	مختلف	شهر	بر	اساس	قوانین	و	مقررات	موضوعه	و	ضوابط	طرح		توسعه	مصوب	

شهری	به	شرح	ذیل	مي	باشد	:
تبصره	)2(	:	مساحت	مشاعات	اعم	از	پارکینگ	،	راه	پله،	آسانسور،	شوتینگ	زباله	و	سرپله	و	

غیره	شامل	محاسبه	عوارض	نمي	گردد.
تبصره	)3(	:	وصول	عوارض	مازاد	بر	تراکم	پایه	بر	اساس	عرصه	بعد	از	عقب	نشیني	و	اصالح	

سند	می	باشد	.	مالکینی	که	در	خصوص	عقب	نشینی	غرامتی	دریافت	نمی	نمایند	مازاد	تراکم	
بر	اساس	قبل	از	عقب	نشینی	محاسبه	میگردد

*تراکم	پایه	حداقل	تراکمی	است	که	در	ضوابط	طرح	در	هر	منطقه	پیش	بینی	شده	است.
**	مازاد	تراکم	پیش	بینی	شده	در	طرح	:	تراکمی	است	که	ضوابط	طرح	افزون	بر	تراکم	پایه	

در	هر	شهر	می	باشد.
تبصره	)4(:عوارض	مازاد	تراکم	کاربری	تجاری	در	خیابان	های	اصلی	p40که	از	حداقل	

2/500/000ریال	کمتر	نباشد	و	در	سایر	معابر	20pکه	از	حداقل	1/500/000ریال	کمتر	نباشد.
تبصره	)5(:عوارض	مازاد	تراکم	کاربری	های	اداری	و	صنعتی	در	کلیه	معابر	25p	از	حداقل	

برای	هر	متر	مربع	از	1/500/000	کمتر	نباشد	. عوارض	مازاد	بر	تراکم	پیش	بیني	2
شده	در	طرح	تفصیلي	پس	از	
تصویب	در	کمیسیون	ماده	5	یا	

کمیته	فني	یا	ابقا	توسط	کمیسیون	
ماده	100

2برابر	ردیف		1



6 یکشنبه  15  بهمن   1396     ویژه نامه شماره 1 ویژه نامه عوارض شهرداری سال 97

تعرفه	شماره	)17-1(	-	عوارض	تعمیر	ساختمان	)تعمیرات	اساسی

تعرفه	شماره	)19-1(	-	عوارض	صدور	مجوز	نصب	)احداث	پل(																								

تعرفه	شماره	)20-1(	-	عوارض	خدمات	شهری																																																																																										

تعرفه	شماره	)21-1(	-	سهم	شهروندان	از	عوارض	تأمین	سرانه	هاي	خدمات	عمومي	شهري																																									

تعرفه	شماره	)15-1(		عوارض	تمدید	پروانه	ساختمانی																																																																																							

تعرفه	شماره)16-1(عوارض	تاخیر	در	اخذ	پایان	کار	ساختمانی		

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

بند	16	ماده71	2pبرای	واحدهاي	مسکوني	به	ازاء	هر	متر	مربع1
قانون	موسوم	به	

شوراها	
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده

تبصره	)1(	:	مادامي	که	مالکین	و	یا	قائم	مقام	قانوني	آنها	تغییري	در	وضعیت	ملك	خود	اعم	از	واحدهاي	مسکوني،	اداري،	تجاري،	
آموزشي	،ورزشي	،مذهبي،	پزشکي	،درماني	و	غیره	بوجود	نیاورند	که	مغایر	با	مفاد	پروانه	ساختمان	و	نقشه	تایید	شده	از	سوي	

شهرداري	نباشد،	عوارض	تحت	عنوان	تعمیرات	به	آنان	تعلق	نخواهد	گرفت	.
تبصره	)2(	:	این	عوارض	شامل	تعمیرات	جزئی	یا	داخلی	)نقاشی	،	کف	سازی	و	....(	نخواهد	شد	و	صرفًا	تعمیرات	اساسی	مثل	

تعویض	سقف	یا	ستون	یا	پل	گذاری	را	مشمول	می	شود.
تبصره	)3(	:	چنانچه	مالك	یا	قائم	مقام	قانوني	وي	بدون	دخل	و	تصرف	و	یا	تغییر	در	ارتفاع	و	سقف	بي	آنکه	از	مفاد	پروانه	

ساختماني	و	نقشه	مورد	تایید	شهرداري		عدول	نماید	و	صرفًا	نسبت	به	تعویض	سقف	اقدام	کند،	پس	از	تایید	واحد	فني	و	شهر	سازي	
این	عوارض	از	وي	قابل	وصول	مي	باشد	.

تبصره	)4(	:	نحوه	محاسبه	عوارض	مربوط	به	تعویض	سقف	براي	واحدهاي	مسکوني	و	غیره	که	بصورت	شیب	دار	اجرا	مي	
شوندمعادل	15٪	عوارض	این	تعرفه	مي	باشد	.

تبصره	)5(	:	این	عوارض	به	ازای	هر	متر	مربع	نبایستی	از	حداکثر	20٪	عوارض	هر	متر	مربع	صدور	پروانه	ساختمانی	بر	اساس	
کاربری	آن	بیشتر	باشد.

4pبرای	واحدهاي	تجاری	به	ازاء	هر	متر	مربع	2

8pبرای	واحدهاي	اداری	-	صنعتی	به	ازاء	هر	متر	مربع	3

برای	واحدهاي	آموزشي	،	ورزشي،	مذهبي،	پزشکي،	4
بهداشتي،	درماني	و	غیره	به	ازاء	هر	متر	مربع	

2p

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

بند	16	ماده71	قانون	عوارض	صدور	مجوز	نصب	)احداث	پل(	به	ازای	هر	متر	طول
موسوم	به	شوراها	

و	تبصره	1	ماده	50	قانون	
مالیات	بر	ارزش	افزوده

تبصره)1(	:	بدیهی	است	شهرداری	در	موارد	فاقد	مجوز	نسبت	به	صدور	اخطار	جهت	جمع	آوری	پل	اقدام	و	در	صورت	
عدم	اقدام	مؤثر	از	سوی	مالکین	رأسًا	نسبت	به	جمع	آوری	پل	اقدام	خواهد	شد.

تبصره	)2(:	این	عوارض	مشمول	ورودی	پارکینگ	های	مجتمع	ها	طبق	ضوابط	شهرسازی	نمی	گردد. 20Pتجاری	و	اداری1

10Pمسکونی	و	سایر2

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

بند	16	ماده71	قانون	معادل	5٪	عوارض	صدور	پروانهآتش	نشانی1
موسوم	به	شوراها	

و	تبصره	1	ماده	50	قانون	
مالیات	بر	ارزش	افزوده

تبصره	)1(	:	این	عوارض	هنگام	صدور	پروانه	ساختمانی	و	یا	پس	از	ابقاء	توسط	کمیسیون	ماده	100	،	توسط	شهرداری	
محاسبه	و	صرفًا	بایستی	در	ارتباط	با	تجهیز	و	نگهداری	آتش	نشانی	و	یا	فضای	سبز	هزینه	گردد.

تبصره	)2(	:	عوارض	فوق	صرفًا		شامل	محاسبه	عوارض	زیربنای	ساختمان	می	گردد.	)عوارض	صدور	پروانه	
ساختمانی+	عوارض	پذیره( معادل	5٪	عوارض	صدور	پروانهفضای	سبز2

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

سهم	شهروندان	در	تأمین	سرانه	1
هاي	خدمات	عمومي	شهري	به	

ازای	هر	متر	مربع	اعیانی

بند	16	ماده71	3P	که	از	حداقل	35.000	ریال	کمتر	نباشد
قانون	موسوم	به	

شوراها	
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده

تبصره	)1(	:	این	عوارض	در	اجرای	بند	)ب(	ماده	174	قانون	برنامه	پنجم	توسعه	کشور	هنگام	صدور	پروانه	ساختمانی	و	یا	پس	از	ابقاء	
توسط	کمیسیون	ماده	100	)از	ابتداي	سال	1389(	،	توسط	شهرداری	محاسبه	و	به	حساب	جداگانه	معرفی	شده	از	طرف	شهرداری	توسط	

مؤدی	واریز	می	گردد.
تبصره	)2(	:	هر	گونه	هزینه	از	محل	ردیف	1	به	جز	تملك	سرانه	هاي	عمومي	مرتبط	با	وظایف	شهرداري	ممنوع	و	در	حکم	تصرف	در	اموال	

عمومي	دولت	است.
تبصره	)3(	:	عوارض	فوق	صرفًا		شامل	محاسبه	عوارض	زیربنای	ساختمان	)بنای	خالص(	می	گردد	و	به	هیچ	عنوان	مشمول	پارکینگ	،	

حذف	پارکینگ	،	راه	پله	و	...	نمی	گردد.
تبصره	)4(	:	متقاضیانی	که	قباًل	عوارض	ارزش	افزوده	ناشی	از	تغییر	کاربری	را	پرداخت	کرده	اند	،	مشمول	پرداخت	این	عوارض	نمی	

باشند.
تبصره	)5(	:	این	عوارض	از	امالکی	که	قانون	اصالح	ماده	101	قانون	شهرداریها	در	مورد	آنها	اجرا	شده	و	سهم	سرانه	خدمات	عمومی	را	به	

شهرداری	پرداخت	کرده	اند	قابل	وصول	نمی	باشد.

ماخذ	و	نحوه	نوع	عوارض	ردیف
محاسبه	عوارض

توضیحات	منشاء	قانوني	

عوارض	1
تمدید	
پروانه	

بند	16	ماده71	
قانون	موسوم	به	

شوراها	
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده

تبصره)1(	:	طبق	تبصره	2	ماده	29	قانون	نوسازی	و	عمران	شهری	در	پروانه	های	ساختمانی	که	از	طرف	شهرداری	ها	صادر	می	شود	باید	حداکثر	مدتی	که	برای	پایان	یافتن	ساختمان	ضروری	است	قید	گردد	و	
کسانی	که	در	میدان	ها	و	معابر	اصلی	شهر	اقدام	به	احداث	ساختمان	می	کنند	باید	ظرف	مدت	مقرر	در	پروانه	ها	ساختمان	خود	را	به	اتمام	برسانند	و	در	صورتی	که	تا	دو	سال	بعد	از	مدتی	که	برای	اتمام	بنا	در	
پروانه	قید	شده	باز	هم	ناتمام	بگذارند	عوارض	مقرر	در	این	قانون	)	قانون	نوسازی(	به	دو	برابر	افزایش	یافته	و	از	آن	به	بعد	نیز	اگر	ساختمان	همچنان	ناتمام	باقی	بماند	برای	هر	دوسالی	که	بگذرد	عوارض	به	

دوبرابر	مأخذ	دوسال	قبل	افزایش	خواهد	یافت	تا	به	4درصد	بالغ	گردد.	ابنیه	ناتمام	که	از	طرف	مقامات	قضایی	توقیف	شده	باشد	مشمول	این	ماده	نخواهد	بود.
تبصره	)2(	:	پروانه	های	ساختمانی	که	در	مهلت	مقرر	قانونی	در	پروانه	ساختماني	)2	بار(	نسبت	به	تمدید	آن	اقدام	می	نمایند	مشمول	پرداخت	عوارض	صدور	پروانه	ساختمانی	نمی	شوند.

تبصره	)3(	:	مؤدیاني	که	پس	از	پایان	مهلت	مقرر	در	پروانه	ساختماني	جهت	تمدید	پروانه	مراجعه	مي	نمایند	،	در	صورت	عدم	شروع	عملیات	ساختماني	ظرف	مدت	مقرر	در	پروانه	از	تاریخ	صدور	یا	تمدید	پروانه	
،	مکلف	به	پرداخت	مابه	التفاوت	عوارض	زیربنا	می	باشند.

تبصره	)4(	:	منظور	از	شروع	عملیات	ساختمانی	اجرای	فونداسیون	می	باشد	و	مالك	موظف	به	اعالم	شروع	به	مهندس	ناظر	شهرداری	می	باشد.
تبصره	)5(	:	مؤدیاني	که	قبل	از	اتمام	مهلت	مقرر	در	پروانه	)بار	اول(	از	احداث	بنا	صرف	نظر	نمایند	و	درخواست	ابطال	پروانه	را	داشته	باشند	شهرداري	مي	تواند	پس	از	کسر	20	درصد	،	نسبت	به	عودت	وجوه	

واریزي	صرفًا	جهت	صدور	پروانه	اقدام	نمایند.	)عوارض	تفکیك	،	نوسازی	یا	سطح	شهر،	آموزش	و	پرورش،	آماده	سازي	،	فضای	سبز	،	آتش	نشانی	قابل	استرداد	نیست(
تبصره	)6(	:	در	صورت	عدم	مراجعه	مالك	برای	تمدید	و	گذشت	مدت	مقرر	و	ابطال	پروانه	هزینه	های	صدور	پروانه	با	اعمال	تبصره	)5	(	این	تعرفه		قابل	استرداد	است	و	در	صورت	درخواست	پروانه	جدیدبا	

دریافت	مابه	التفاوت		برابر	تعرفه	های	جاری	مورد	عمل	خواهد	بود	.
تبصره	)7(	:	کلیه	بخشنامه	هاي	قبلي	دراین	رابطه	لغو	مي	گردد.

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	تاخیر	در	اخذ	پایانکار	1
ساختمانی

)p*ناخالص	*)زیربنای		/12	ماه	تعداد	ماده71	16	بند
قانون	موسوم	به	

شوراها	
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده

تبصره	)1(-	این	تعرفه	پس	از	اعمال	تبصره	1تعرفه15-2قابل	وصول	می	باشد.	
تبصره)2(-	در	صورتیکه	درخواست	پایانکار	قبل	از	اتمام	مهلت	اجرای	عملیات	ساختمانی		در	شهرداری	ثبت	شده	وشهرسازی	
اتمام	عملیات	ساختمانی	را	بعد	از	ثبت	تایید	نماید)تا	مدت		شش	ماه	از	تاریخ	ثبت	در	دفتر	شهرداری(در	اینصورت		مشمول	این	

عوارض	نمی	گردد..
تبصره	)3(ابنیه	ناتمام	که	از	طرف	مقامات	قضایی	توقیف	شده	باشد	و	یا	بدلیل	وجود	موانع	قانونی	ویا	طرح	موضوع	پرونده	

ساختمانی	درمراجع	قضایی	جهت	اخذ	پایانکار	ساختمانی	اقدام	نشده	است			مشمول	این	عوارض	نخواهد	بود.
تبصره)4(:این	تعرفه	جهت	پروانه	های	صادره	از	تاریخ	1397/1/1	قابل	اعمال	می	باشد

تبصره)5(-کلیه	ساختمانهایی	که	دارای	پایانکار	ساختمانی		بوده	وبه	هر	دلیلی	نسبت	به	نمای	ساختمان	خود	اقدامی	انجام	نداده	
باشند،	به	منظور	ارتقای	کیفی	وبصری	وادراکی	سیما	ومنظر	شهری،بعد	از	اطالع	رسانی	واخطار	کتبی	)که	به	رویت	مالك	ملك	

رسیده	باشد(پس	از	گذشت	شش	ماه	از	اخطاریه	،شهرداری	نسبت	به	دریافت	عوارض	تاخیر	در	نماسازی	بصورت	ساالنه	وبر	اساس	
فرمول	ذیل	اقدام	خواهد	کرد.

  s×p( ×1/3(عوارض	تاخیر	در	نماسازی2
s-	سطح	کل	نمااعم	از	سطح	کل	نمای	بنا	وسطح	کل	

نمای	دیوار	حیاط	ومحوطه

مورد	عمل	براي	سال	1397تعرفه	شماره	)18-1(	-	عوارض	تبدیل	پیلوت	یا	زیرزمین	به	مسکونی	

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

20P	به	ازاء	هر	متر	مربع	که	از	حداقل	100.000	ریال	عوارض	تبدیل	پیلوت	به	مسکوني1
براي	هر	مترمربع	کمتر	نباشد

ــون	 ــاده71	قان ــد	16	م ن
ــوراه ــه	ش ــوم	ب موس

و	تبصره	1	ماده	50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده	

تبصره	)1(	:	بر	اساس	ضوابط	شهرسازی	و	پس	از	ابقا	در	کمیسیون	ماده	100،	چنانچه	تبدیل	پیلوت	و	
زیرزمین	به	مسکوني	داخل	تراکم	مجاز	)پایه(	باشد	محاسبه	عوارض	بر	اساس	این	تعرفه	و	چنانچه	خارج	

از	تراکم	مجاز	باشد	بر	اساس	تعرفه	فروش	تراکم	مسکوني	خواهد	بود	.	
عوارض	تبدیل	زیرزمین	به	2

مسکونی
15P	به	ازاء	هر	متر	مربع	که	از	حداقل	100.000	ریال	

براي	هر	مترمربع	کمتر	نباشد
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تعرفه	شماره	)22-1(	-	عوارض	پیش	آمدگي	مشرف	به	معابر																																																																														

تعرفه	شماره	)23-1(-	ارزش	افزوده	ناشي	از	اجراي	طرح	هاي	توسعه	شهري																																																						

تعرفه	شماره	)24-1(	-	عوارض	اضافه	ارتفاع	و	دهنه	مغایر	با	ضوابط	مجاز	و	پروانه	ساختماني																																																									

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

در	واحدهای	تجاری	به	ازای	هر	متر	1
مربع	

بند	16	ماده71	 P 30		که	از	حداقل	700.000	ریال	کمتر	نباشد
قانون	موسوم	به	

شوراها	
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده

تبصره	)1(	:	کلیه	ضوابط	مقرر	در	بخشنامه	25798/1/3/34	مورخ	1372/12/8	وزیر	محترم	کشور	به	شرح	ذیل	الزم	الرعایه	است	:
1-	در	صورتیکه	پیش	آمدگي	در	معبر	عمومي،	بصورت	روبسته	و	زیر	بناي	مفید	مورد	استفاده	واحدهاي	مسکوني،	تجاري،	اداري،	

صنعتي	قرار	گیرد،	عالوه	بر	اینکه	جزو	زیربناي	مفید	محسوب	و	عوارض	مربوطه	وصول	خواهد	شد.	از	هر	مترمربع	پیش	آمدگي	
برابر	این	تعرفه	مشروط	بر	اینکه	از		قیمت	روز	زمین	تجاوز	ننماید،	از	متقاضیان	وصول	خواهد	گردید.	

2-	اگر	پیش	آمدگي	بصورت	روبسته	و	داراي	دیوارهاي	جانبي	باشد	ولي	بصورت	بناي	غیرمفید	مورد	استفاده	قرار	گیرد	)صرفًا	
بصورت	بالکن(	عالوه	بر	اینکه	جزو	زیربناي	ناخالص	محسوب	و	عوارض	مربوطه	وصول	خواهد	شد،	از	هر	مترمربع	پیش	آمدگي	

50٪	بند	یك	وصول	خواهد	شد.	
3-	چنانچه	پیش	آمدگي	بصورت	روباز	و	فاقد	دیوارهاي	جانبي	باشد	)تراس(	فقط	معادل	50٪	بند	یك	وصول	خواهد	شد.	
تبصره:	چنانچه	پیش	آمدگي	سقف	آخرین	طبقه	بنا	صرفًا	بصورت	سایه	بان	مورد	استفاده	قرار	گیرد.	مشمول	مقررات	این	تعرفه	

نخواهد	بود.			
تبصره	)2(	:	چنانچه	پیش	آمدگي	پس	از	ساخت	بنا	و	خارج	از	درصد	مجاز	بوده	باشد	در	صورت	ابقاء	توسط	کمیسیون	ماده	صد	

وصول	عوارض	پیش	آمدگي	بصورت	مازاد	بر	تراکم	مجاز	بر	مبنای	تعرفه	مربوطه	محاسبه	خواهدشد	.	

در	واحدهای	اداری	و	صنعتی	به	ازای	2
هر	متر	مربع

	30P 	که	از	حداقل	700.000	ریال	کمتر	نباشد

در	واحدهای	مسکونی	به	ازای	هر	3
متر	مربع	

P 20  که	از	حداقل	700.000	ریال	کمتر	نباشد

در	واحدهاي	فرهنگي	.	هنري	،	ورزشي	4
،	آموزشي	،	بهداشتي	درماني	،	پزشکي	

و	غیر	به	ازای	هر	متر	مربع	

P 15 	که	از	حداقل	700.000	ریال	کمتر	نباشد

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

امالکی	که	پس	از	تعریض	در	بر	1
معبر	احداثی	قرار	می	گیرند

بند	16	ماده71	متراژ	عرصه×20P×	عرض	معبر
قانون	موسوم	به	

شوراها	
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده

تبصره	)1(	:	زمان	وصول	این	عوارض	به	هنگام	صدور	پروانه	ساخت	و		نقل	وانتقال	)انجام	معامله	(	و	همچنین		درخواست	مالك	از	
زمان	تصویب	طرح	جامع	خواهد	بود	.	

تبصره	)2(	:	در	رابطه	با	بند	2	مالك	عمل	P	قبل	از	عقب	نشینی	می	باشد.
تبصره	)3(	:	چنانچه	مالك	برابر	ضوابط	طرح	هاي	توسعه	شهري	امکان	استفاده	از	موقعیت	جدید	را	نداشته	باشد،	مشمول	پرداخت	

این	عوارض	نخواهد	بود.
تبصره	)4(	:	عوارض	حق	مشرفیت	برای	امالك	با	عمق	زیاد	و	یا	امالك	در	جبهه	های	بعدی	بشرح	ذیل	می	باشد	:

	جبهه	اول	)تا	عمق	30	متر(	چنانچه	در	بر	معبر	واقع	شود		100٪	تعرفه.	جبهه	اول	)تا	عمق	30	متر(	چنانچه	در	بر	معبر	واقع	نشود		
60٪	تعرفه.	جبهه	دوم	)عمق	30	تا	60	متر(	40٪	تعرفه.	جبهه	سوم	)عمق	60	متر	و	بیشتر(	20٪	تعرفه.

تبصره	)5(	:	در	صورت	الحاق	جبهه	های	پشتی	به	جبهه	مشرف	به	معبر	در	صورت	پرداخت	بند	های	فوق	مابه	التفاوت	عوارض	تا	
عمق	30	متر	به	عنوان	جبهه	اول	بصورت	100٪	قابل	وصول	است.	

تبصره	)6(	:	مبلغ	پرداختی	توسط	مالك	در	هر	نقطه	از	شهر	نبایستی	ازحداکثر	30٪	قیمت	روز	باقیمانده	ملك)کارشناسي(بیشتر	
باشد	و		از	حداقل	700.000	ریال	براي	هرمترمربع	کمتر	نباشد.

تبصره	)7(	:	امالك	تجاری	که	با	اجرای	طرحهای	توسعه	عمران	شهری	به	بوستانها	مشرف	می	شوند	تا	فاصله	20	متر	از	بوستان	
مشمول	پرداخت	1/5برابر	بند	3	به	ازای	هر	متر	مربع	عرصه	خواهند	شد.

تبصره	)8(	:	مبلغ	پرداختی	توسط	مالك	در	خیابان	هاي	اصلي	جهت	امالك	تجاري	نبایستی	ازحداکثر	30٪	قیمت	روز	باقیمانده	
ملك)کارشناسي(بیشتر	باشد	و		از	حداقل	2.000.000	ریال	براي	هرمترمربع	کمتر	نباشد.

تبصره	)9(	:	امالکي	که	در	اثر	تعریض	معبر،	قسمتي	از	آن	در	تعریض	قرار	گیرد،	در	این	حالت	شهرداري	مي	تواند	عوارض	
موضوع	این	تعرفه	را	در	مقابل	مطالبات	مالك	تهاتر	نماید.

امالکی	که	در	بر	معبر	اصالحی	2
قرار	می	گیرند	و	بعد	از	اصالح	

باقیمانده	دارند

باقیمانده	عرصه	×5P	×)عرض	معبر	قدیم-عرض	
معبر	جدید(

2	برابر	بند	1	و	2امالك	با	کاربری	تجاری3

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

بند	16	ماده71	5P×سطح	بنا	×میزان	ارتفاع	اضافه	شده	به	متر	که	از	حداقل	50.000	ریال	کمتر	نباشداضافه	ارتفاع	برای	واحدهای	مسکونی	1
قانون	موسوم	به	

شوراها	
و	تبصره	1	ماده	50	
قانون	مالیات	بر	
ارزش	افزوده

تبصره)1(:	وصول	عوارض	موضوع	این	تعرفه	در	موارد	مغایر	با	مفاد	پروانه	
ساختمانی	،	صرفا«درصورت	ابقاء	بنا	توسط	کمیسیون	ماده	صد	،	مجاز	می	باشد.

تبصره	)2(	:	منظور	از	سطح	بنا،	سطح	طبقه	ای	است	که	اضافه	ارتفاع	دارد.
تبصره	)3(	در	صورت	تخلف	و	ابقا	توسط	کمیسیون	،	2	برابر	ردیف	هاي	ذکر	

شده	محاسبه	مي	گردد.

10P×سطح	بنا	×میزان	ارتفاع	اضافه	شده	به	متر	که	از	حداقل	100.000	ریال	کمتر	نباشداضافه	ارتفاع	برای	واحدهای	تجاری	2

P8×سطح	بنا	×میزان	ارتفاع	اضافه	شده	به	متر	که	از	حداقل	80.000	ریال	کمتر	نباشداضافه	ارتفاع	برای	واحدهای	اداری	و	صنعتی	3

اضافه	ارتفاع	برای	واحدهاي	فرهنگي	.	هنري	،	ورزشي	،	4
آموزشي	،	بهداشتي	درماني	،	پزشکي	و	غیره	

P5×سطح	بنا	×میزان	ارتفاع	اضافه	شده	به	متر	که	از	حداقل	80.000	ریال	کمتر	نباشد

P15×سطح	بنا	×میزان	ارتفاع	اضافه	شده	به	متر	که	از	حداقل	300.000	ریال	کمتر	نباشدعوارض	دهنه	مغایر	برای	واحدهای	تجاری5

کسب	مشاغل	و	حرف	خاص
فصل	دوم

مورد	عمل	براي	سال	1397تعرفه	شماره	)1-2(	-	عوارض	سالیانه	محل	کسب	براي	مشاغل	و	صنوف	مشمول	قانون	نظام	صنفي	و	غیر	صنفي	و	مشاغل	خاص

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

بند	16	ماده71	قانون	عوارض	سالیانه	محل	کسب	براي	مشاغل	و	صنوف	مشمول	قانون	نظام	صنفي	و	غیر	صنفي	و	مشاغل	خاص
موسوم	به	شوراها	
و	تبصره	1	ماده	50	
قانون	مالیات	بر	
ارزش	افزوده

تبصره	)1(	:	ضریب	شغلي	بر	اساس	گروههاي	شغلي	مندرج	در	جدول	مشاغل	پیوست	بین	1	تا	3	متغیر	
است.

تبصره	)2(	:	حداقل	مساحت	واحد	کسبی	بر	اساس	ضوابط	طرح	تفصیلی	هر	شهر	تعیین	می	شود.	(20متر(
تبصره	)3(	:	درمحاسبه	این	عوارض	در	مجمتع	هاي	تجاري	در	عمق	جبهه	اول	برابر	تعرفه	مصوب	و	مازاد	

برآن	معادل	80٪	جبهه	اول	مالك	عمل	مي	باشد.	در	طبقات	نیز	به	ازاي	هر	طبقه	باالتر	---	درصد	
کسر	مي	شود	به	شرط	آنکه	از	60٪ عوارض	پایه	کمتر	نباشد.	

تبصره)4(:	مبناي	عدم	فعالیت	واحدهاي	کسبي	ارائه	گواهي	اتحادیه	صنفي	مربوطه	و	تأیید	شهرداری		
مي	باشد.	

تبصره	)5(	:	بیمارستانهای	دولتی	بجز	واحدهای	متعلق	به	بخش	خصوصی	مشمول	پرداخت	عوارض	محل	
کسب	نخواهند	شد.	

تبصره	)6(	:	مشاغل	خاص	اعم	از	مطب	پزشکان	،	دفاتر	وکالت	،	دفاتر	مهندسي،	دفاتر	باربري،	دفاتر	
خدمات	الکترونیك	دولت،	دفاتر	اسناد	رسمي،آموزشگاههای	رانندگی	،	دفاتر	بیمه	و	غیره	می	باشد.	
تبصره	)7(	:	حداقل	عوارض	سالیانه	محل	کسب	و	پیشه	براي	مشاغل	گروه	اول	نباید	از	200.000	ریال	

کمتر	باشد.
حداقل	عوارض	سالیانه	محل	کسب	و	پیشه	براي	مشاغل	گروه	دوم	نباید	از	300.000	ریال	کمتر	باشد.
حداقل	عوارض	سالیانه	محل	کسب	و	پیشه	براي	مشاغل	گروه	سوم	نباید	از	400.000	ریال	کمتر	باشد.

حداقل	عوارض	سالیانه	محل	کسب	و	پیشه	براي	مشاغل	گروه	چهارم	نباید	از	500.000	ریال	کمتر	باشد.
حداقل	عوارض	سالیانه	محل	کسب	و	پیشه	براي	مشاغل	گروه	پنجم	نباید	از	600.000	ریال	کمتر	باشد.

عوارض	سالیانه	محل	کسب	براي	مشاغل	و	صنوف	1
مشمول	قانون	نظام	صنفي

3×	مساحت	واحد	کسبي	×	P٪12 عوارض	شغلهاي	گروه	5	

2/5×	مساحت	واحد	کسبي	×P٪12 عوارض	شغلهاي	گروه	4	

2×	مساحت	واحد	کسبي	×	P٪12عوارض	شغلهاي	گروه	سوم	3	

1.5×	مساحت	واحد	کسبي	×	P٪12عوارض	شغلهاي	گروه	دوم	2	

1×	مساحت	واحد	کسبي	×	P٪12عوارض	شغلهاي	گروه	اول	1	

عوارض	سالیانه	محل	کسب	براي	مشاغل	غیر	مشمول	2
قانون	نظام	صنفي

ضریب	شغلي×	مساحت	واحد	کسبي	×P.20٪	که	از	حداقل	500.000	
ریال	کمتر	نباشد

ضریب	شغلي×	مساحت	واحد	کسبي	×	P       	.30٪		که	از	حداقل	عوارض	سالیانه	محل	فعالیت	مشاغل	خاص3
700.000	ریال	کمتر	نباشد

عوارض	سالیانه	انباري	مجزا	از	واحد	کسبي	و	بالکن	تجاري50٪	عوارض	سالیانه	کسب	مربوطه4

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

بند	16	ماده71	قانون	برابر	عوارض	سالیانه	شغل	جدیدعوارض	تغییر	شغل1
موسوم	به	شوراها	

و	تبصره	1	ماده	50	قانون	
مالیات	بر	ارزش	افزوده

بند	)1(	:چنانچه	شهرداري	بدون	اخذ	عوارض	افتاح	پروانه	کسب	را	صادر	نموده	عوارض	افتتاح	کسب	بر	مبناي	سال	
صدور	مجوز	در	صورت		داشتن	تعرفه	مصوب	مي	باشد	در	غیر	اینصورت	بر	اساس	سال	درخواست	افتتاح	کسب	اقدام	
مي	گردد.چنانچه	مودي	داراي	سابقه	پرداخت	عوارض	صنفي	و	یا	برگ	تشخیص	مالیاتي	در	واحد	تجاري	و	نیز	شغل	
مورد	استعالم	باشد	مالك	محاسبه	عوارض	افتتاح	کسب	اولین	سال	پرداخت	عوارض	صنفي	و	یا	ارائه	برگ	تشخیص	

مالیاتي	در	شغل	موردنظر	مي	باشد.
بند	)2(	:	درصورت	بدهکار	شدن	شهرداري	در	محاسبه	مابه	التفاوت	در	عوارض	سال	آتی	تهاتر	خواهد	شد.

5	برابر	عوارض	سالیانه	شغل	مورد	نظرعوارض	حق	افتتاح	محل	کسب2

مابه	التفاوت	عوارض	صدور	پروانه	کسب	محل	جدید	عوارض	انتقال	محل	کسب3
مالك	وصول	مي	باشد

مورد	عمل	براي	سال	1397تعرفه	شماره	)2-2(-	عوارض	تغییر	شغل،افتتاح	و	انتقال	محل	کسب	به	محل	دیگر

مورد	عمل	براي	سال	1397تعرفه	شماره	)3-2(	-	عوارض	بهره	برداری	در	کاربری	غیر	مرتبط																																																																												

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	بهره	برداری	در	کاربری	غیر	1
مرتبط	

بند	16	ماده71	قانون	موسوم	به	شوراها	10P	که	حداقل	از	100.000	ریال	کمتر	نباشد
و	تبصره	1	ماده	50	قانون	مالیات	بر	

ارزش	افزوده

تبصره	)1(	:	این	عوارض	از	امالکي	وصول	خواهد	شد	که	مالك	در	کاربري	غیر	تجاري	با	اخذ	پروانه	کسب	
از	مراجع	ذیربط	به	صورت	موقت	به	کسب	مي	پردازد.

تبصره	)2(	:	وصول	این	عوارض	به	منزله	تغییر	کاربري	نبوده	و	هیچگونه	حقي	را	در	خصوص	تجاري	بودن	
ملك،	براي	مالك	ایجاد	نمي	نماید. 5	برابر	عوارض	سالیانه	شغل	مورد	نظرعوارض	حق	افتتاح	محل	کسب2
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اشخاص	حقوقی	)عمومی	دولتی	و	غیر	دولتی(

مؤدیان	خاص

فصل	سوم

فصل	چهارم

تعرفه	شماره		)4-3(-	عوارض	تبلیغات																																																																																			

تعرفه	شماره	)1-4(-	عوارض	قطع	اشجار																																												

تعرفه	شماره	)2-4(-	عوارض	سالیانه	موتورسیکلت	و	ماشین	آالت	راهسازي	و	سنگین

تعرفه	شماره	)1-3(-	عوارض	سالیانه	وحق	افتتاح	محل	فعالیت	بانك	ها	و	موسسات	مالي	و	اعتباري	و	قرض	الحسنه													

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

بند	16	ماده71	P	5	که	از	حداقل	50/000	ریال	)ماهیانه(	کمتر	نباشد.صدور	مجوز	نصب	تابلوهاي	تبلیغاتي	به	ازای	هر	متر	مربع1
قانون	موسوم	به	

شوراها	
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده

تبصــره)1(	:	بــه	اســتناد	بنــد	27	مــاده	55		و	مــاده	92	قانــون	شــهرداری	و	بنــد	
25	مــاده	71	قانــون	شــوراها	و	همچنیــن	دادنامه	شــماره	551	مــورخ	92/8/20	

هیــأت	عمومــي	دیــوان	عدالــت	اداري	،ایــن	عــوارض	قابــل	وصول	اســت.
ــتانهای	 ــي	و	بیمارس ــامل	ادارات	دولت ــوارض		ش ــن	ع ــول	ای ــره	)2(:	وص تبص

ــد.	 ــد	ش ــی	نخواه دولت
تبصــره	)3(	:	کلیــه	مالکیــن	تابلوهــاي	تبلیغاتــی	ســطح	شــهر	موظفنــد	نســبت	
ــورت	 ــن	ص ــر	ای ــد	در	غی ــدام	نماین ــهرداری	اق ــوز	الزم	از	ش ــذ	مج ــه	اخ ب
شــهرداری	رأســًا	نســبت	بــه	جمــع	آوری	تابلوهــاي	تبلیغاتــی	فاقــد	مجــوز	بــا	
اعــالم	کتبــی	اقــدام	خواهــد	نمــود.	در	صــورت	ورود	هــر	گونــه	خســارت	بــه	

امــوال	آنــان	مســئولیتی	بــه	عهــده	شــهرداری	نخواهــد	بــود.
تبصــره	)4(	:	تابلوهایــي	کــه	صرفــًا	جهــت	معرفــي	اماکــن	مربوطــه	و	جهــت	
ــرض	 ــاع	×	40٪		ع ــراژ	30٪	ارتف ــتاندارد	مت ــا	اس ــق	ب ــاني	مطاب ــالع	رس اط

ــه	مــي	باشــد	از	پرداخــت	عــوارض		ســالیانه	معــاف	اســت. دهان

5P	که	از	حداقل	250/000	ریال	کمتر	نباشد.عوارض	سالیانه	تابلوهاي	تبلیغاتي	منصوبه	)متر	مربع(2

5P	که	از	حداقل	250/000	ریال	)ماهیانه(	کمتر	نباشد.نصب	بیلبرد	)متر	مربع(3

ورودی	هر	پالکارد	50/000		ریال							روزانه	هر	متر	40/000			ریالنصب	پالکارد	با	مجوز	شهرداری4

ورودی		100/000			ریال									روزانه	هر	متر	مربع	50/000	ریالدیوار	نویسی	با	مجوز	شهرداری5

روزانه	هر	متر	مربع		100/000		ریالنصب	داربست	تبلیغاتی	با	مجوز	شهرداری6

عوارض	سالیانه	تابلوهاي	مشاغل	خدماتي	از	جمله	7
پزشکان،وکال،دفاتر	اسناد	رسمي،مهندسي	و	غیره	هر	مترمربع

10P	که	از	حداقل	50/000	ریال	کمتر	نباشد.

از	قیمت	پایه150/000	ریال	تا	حداکثر	300/000	ریالنصب	استند	تبلیغاتي	با	مجوز	شهرداري8

تبلیغات	بانکها	و	استقرار	خودروهاي	جوایز	قرض	الحسنه	به	9
منظور	تبلیغات	در	معابر

به	ازاي	هر	دستگاه	خودرو	در	هر	دوره	سه	ماهه	و	کمتر	از	آن		25.000.000ریال

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	قطع	اشجار	به	ازاء	هر	اصله	درخت	تا	50	سانتیمتر	محیط	از	بن	1
درخت	مبلغ

بند	16	ماده71	12/000/000ریال
قانون	موسوم	به	

شوراها	
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده

تبصره)1(	:	تشخیص	تعیین	محیط	بن	درخت	مطابق	با	ماده	)14(	ضوابط	اجرائي	مربوط	به	چگونگي	ماده	)1(	الیحه	قانوني	حفظ	
و	گسترش	فضاي	سبز	در	شهرها	موضوع	تصویب	نامه	مورخ	1359/11/3	شوراي	انقالب	و	مصوب	1373/6/29	وزارت	کشور	

خواهد	شد	.	
تبصره	)2(:	شمولیت	این	تعرفه	ناظر	به	قطع	اشجار	در	معابر	عمومي	،	باغات	و	پارکهاي	متعلق	به	شهرداري	مي	باشد	و	بنابراین	
قطع	اشجار	توسط	مالکین	باغات	و	باغچه	ها	و	قلمستانها	از	تعلق	این	تعرفه	مستثني	خواهد	بود	که	صرفًا	مکلف	به	کاشت	دو	نهال	
در	مکاني	که	شهرداري	جانمایي	و	تعیین	مي	نماید	خواهند	بود	.	به	منظور	استفهام	واقعي	از	این	تعرفه	رعایت		آیین	نامه	قانون	
”اصالح	قانون	حفظ	و	گسترش	فضای	سبز	در	شهرها	مصوب	1359	شورای	انقالب“	مصوب	1388	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	

الزامي	است.
تبصره	)3(:	وصول	عوارض	قطع	اشجار	فقط	پس	از	تصویب	کمیسیون	مربوطه	مي	باشد	و	در	صورت	عدم	توافق	کمیسیون	و	قطع،	

به	دادگاه	معرفي	مي	گردد	و	پس	از	رأي	دادگاه،عوارض	ردیف	هاي	سه	گانه	دریافت	خواهد	شد.
تبصره	)4(:در	مواردي	که	درختان	سطح	شهر	براي	اجراي	طرح	هاي	عمراني	و	غیره)مستند	به	ماده	103	قانون	شهرداري	ها(	

توسط	اشخاص	حقیقي	و	حقوقي	مورد	هرس	سبك	یا	شاخه	زني	قرار	گیرد،	25درصد	قیمت	ردیف	هاي	1-2-3	این	تعرفه	قابل	
وصول	خواهد	بود.

تبصره	)5(:در	مواردي	که	درختان	سطح	شهر	براي	اجراي	طرح	هاي	عمراني	و	غیره)مستند	به	ماده	103	قانون	شهرداري	ها(	
توسط	اشخاص	حقیقي	و	حقوقي	مورد	هرس	سنگین	یا	شاخه	زني	قرار	گیرد،	35درصد	قیمت	ردیف	هاي	1-2-3	این	تعرفه	

قابل	وصول	خواهد	بود.

عوارض	قطع	اشجار	تا	100	سانتیمتر	از	بن	عالوه	بر	مبلغ	بند	)الف(	به	2
ازاء	هر	سانتیمتر	مربع

500/000	ریال

عوارض	قطع	اشجار	به	ازاء	هر	اصله	درخت	عالوه	بر	عوارض	بندهاي	3
)الف(	و	)ب(	به	ازاء	هر	سانتیمتر	قطع	درخت	از	یك	متر	بیشتر		به	مبلغ

1/000/000ریال

10	برابر	ردیف	هاي	سه	گانه	باالعوارض	قطع	درخت	به	صورت	عمدي	توسط	اشخاص	حقیقي	و	حقوقي4

عوارض	هرس	سبك	و	سنگین	درخت	به	صورت	عمدي	توسط	اشخاص	5
حقیقي	و	حقوقي

5	برابر	ردیف	هاي	سه	گانه	باال

700/000ریالعوارض	تخریب	چمن	به	ازاي	هر	مترمربع6

1/000/000	ریالعوارض	تخریب	گلکاري	به	ازاي	هر	مترمربع7

2/000/000	ریالعوارض	تخریب	هر	بوته	درختچه	هاي	تزئیني8

2/000/000	ریالعوارض	تخریب		هر	متر	طول	ترون	و	شمشاد9

2/000/000	ریالعوارض	تخریب	به	صورت	پرچیني	شاخه	ها	در	هر	مورد	به	ازاي	هر	متر10

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

بند	16	ماده71	50/000	ریالموتورسیکلت1
قانون	موسوم	به	

شوراها	
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده

تبصره	)1(	:	این	عوارض	در	مورد	خودروهای	با	عمر	بیش	از	ده	سال	)به	استثناء	خودروهای	گازسوز(	به	ازاء	سپری	شدن	هر	سال	
)تا	مدت	ده	سال(	به	میزان	ساالنه	ده	درصد)10٪(	و	حداکثر	تا	100٪	افزایش	می	یابد.

400/000	ریالماشین	آالت	سنگین	تا	10	تن2

700/000	ریالماشین	آالت	بیش	از	10	تن3

700/000	ریالماشین	آالت	راهسازي4

200/000	ریالوانت	تك	کابین	تا	1	تن5

250/000	ریالوانت	تك	کابین	1	تا	3	تن6

350/000	ریالاتوبوس7

250/000	ریالمیني	بوس8

توضیحات	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

بند	)1(	:	عوارض	موضوع	این	تعرفه	به	استثناي	بند	11	ماده	12	قانون	مالیات	بر	ارزش	افزوده	مي	باشد.T	×	P×25عوارض	حق	افتتاح	محل	فعالیت	بانك	ها	و	موسسات	مالي	و	اعتباري	و	قرض	الحسنه					1

تعرفه	شماره	)2-3(-عوارض	غرفه	ها	و	نمایشگاههاي	فروش	فصلي	و	دائمي																																																													

تعرفه	شماره	)3-3(	-	عوارض	جایگاه	های	سوخت																																																																				

مورد	عمل	براي	سال	1397

مورد	عمل	براي	سال	1397

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	غرفه	ها	و	نمایشگاهها	اعم	از	1
فروش،	تخصصی،	ادواری،	فصلی	و	
دائمی	و	بازارهای	روز	در	محدوده	
و	حریم	شهر	به	استثناء	نمایشگاههای	

صنایع	دستی	و	فرش

بند	16	ماده71	5٪	اجاره	واگذاری	غرفه
قانون	موسوم	به	

شوراها	
و	تبصره	1	ماده	
50	قانون	مالیات	
بر	ارزش	افزوده

تبصره)1(	:	متولیان	برگزاری	نمایشگاههای	ادواری،		فصلی	و	دائمی	مکلفند	حداکثر	10	روز	بعد	از	اتمام	هر	دوره	برگزاری	
نمایشگاه	،	عوارض	وصولی	را	به	حساب	شهرداری	واریز	و	رسید	آن	را	به	شهرداری	ارائه	نمایند	در	غیر	این	صورت	شهرداری	مجاز	

به	وصول	وثیقه	مربوطه	می	باشد.	
تبصره	)2(	:	مسئولیت	وصول	و	واریز	وجوه	حاصله	بعهده	متولیان	نمایشگاه	خواهد	بود	،	مأموران	وصول	شهرداری	می	توانند	با	
مراجعه	به	محل	دفتر	نمایشگاه	نسبت	به	بررسی	میزان	وصولی	اقدام	نمایند	،	مسئولین	نمایشگاه	مکلف	به	همکاری	با	مأمورین	

شهرداری	می	باشند	در	غیر	این	صورت	شهرداری	می	تواند	برابر	آیین	نامه	وصول	عوارض	نسبت	به	وصول	حق	و	حقوق	قانونی	
خود	اقدام	نماید.	

تبصره	)3(	:	بازارهایي	که	توسط	شهرداري	ایجاد	مي	شوند	،	مشمول	پرداخت	این	عوارض	نخواهند	بود.		

توضیحات	منشاء	قانوني	ماخذ	و	نحوه	محاسبه	عوارضنوع	عوارض	ردیف

عوارض	جایگاههای	سوخت	متعلق	یا	در	اجاره	اشخاص	حقیقی	1
یا	حقوقی	به	ازای	مساحت	مورد	استفاده	در	جایگاه	در	هر	سال	

معادل

بند	16	ماده71	قانون	موسوم	P	3	×	مساحت	مورد	استفاده	
به	شوراها	

و	تبصره	1	ماده	50	قانون	
مالیات	بر	ارزش	افزوده

تبصره	)1(	:	عوارض	یادشده	می	بایست	حداکثر	تا	پایان	سال	پرداخت	گردد.	
تبصره	)2(	:	منظور	از	فضای	مورد	استفاده،	فضای	عمومی	شامل	محل	استقرار	پمپها،	و	محل	سوختگیری	خودروها	می	باشد
تبصره	)3(	:	عوارض	سالیانه	سایر	کاربریهای	واقع	در	جایگاه	های	سوخت	مانند	تجاری،	خدماتی،	پلیس	+10	و	...	مطابق	با	

جداول	مربوطه	عوارض	کسب	مشاغل	وصول	خواهد	شد.


