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مستندات قانوني وضع عوارض و سایر مستندات قانوني مرتبط با عوارض :
آيين نامه مالي شهرداريها مصوب :1346
ماده  -30هر 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 عنوان تعرفه عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع 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 انتخابات شهرداران با اصالحيه هاي بعدي مصوب 1375
 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي كشور
قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابت شوراهای اسالمي کشور:
ماده  -71وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است :
 -9تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور .
 – 16تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شود.
 – 26تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالت شهرداري ها .
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ماده  ( -77اصالحي  )1386/8/27شوراي اسالمي شهرمي تواندنسبت به وضع عوارض متناسب باتوليدات و درآمد هاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني
مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.
بند – عوارض  ،يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشور قابل وصول است  .وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند
نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده  :50تبصره -1شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد  ،كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده است  ،موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم
بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد  ،تصويب و اعالم عمومي نمايند.
تبصره -3قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي مي گردد.
***توضيح اینكه :با توجه به ممنوعيت هاي اعمال تخفيف عوارض شهرداري در تبصره  3ماده 50قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند ت ماده  23قانون احكام دائمي برنامه هاي
توسعه كشور مصوب ،1395در صورتيكه براي مقطعي از سال كاهش عوارض (تخفيف عوارض وجاهت قانوني ندارد) ضرورت داشته باشد ،صرفاً در عوارض محلي وضع شده ،با پيشنهاد
شهردار و تصويب شوراي اسالمي شهر و تاييد هيات تطبيق مصوبات شهرستان و و پيش بيني آثار آن در بودجه مصوب شهرداري ،امكان پذير خواهد بود***.
عوارض مشمول تخفيف شامل :آمادهسازي،حذف پاركينگ،كارشناسي ،خدمات آتشنشاني،فضاي سبز،انتفاع از كاربري،ارزش افزوده حاصل از اجراي طرح ،حق تفكيك كه بصورت زير عمل خواهد
گرديد.

تاریخ

1399/1/5لغایت1399/1/25

1399/3/4لغایت1399/5/18

1399/8/13لغایت1399/9/4

1399/11/12لغایت1399/12/23

درصد تخفيف

%30

%25

%20

%15
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تعاریف:
تعرفه عوارض  :عبارتست از دستورالعملي كه به استناد موارد فوق االشاره تهيه و تنظيم گرديده است .
 :pمنظور از ( )pيا قيمت روز  ،ارزش معامالتي زمين و ساختمان بر مبناي اعالم سازمان امور اقتصادي و دارائي در اجراي ماده  64قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد
كه در تفكيك اعياني قابليت محاسبه دارد و مابقي آيتم ها( )pبر اساس قيمت روز دفترچه ارزش روز منطقه اي امالك كه توسط شهرداري تهيه گرديده است،عمل
خواهد شد.
 :Kضريبي است كه در تعرفه هاي مختلف با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شهرداري پيشنهاد و به تصويب شوراي اسالمي شهر مي رسد.
یك واحد مسكوني  :عبارت است از ساختماني كه براي سكونت افراد و يا خانواده ساخته مي شود و شامل اتاق  ،آشپزخانه و سرويس هاي الزم ميباشد.
حداقل (دربرخي از تعرفه ها) :در برخي از تعرفه هاي عوارض مبلغي به عنوان حداقل در نظر گرفته شده است كه از اين مبلغ در مواردي استفاده ميگردد كه
پس از محاسبه عوارض آن رديف طبق فرمول و ضرايب مصوب پاسخ كمتر از اين مبلغ باشد لذا اين مبلغ دريافت ميگردد و در غير اينصورت يعني در مواردي كه
عوارض محاسبه شده باالتر از حداقل باشد .عوارض طبق فرمول دريافت مي گردد.
انواع کاربری ها :تعاريف و اصالحات بكار رفته در اين دستورالعمل براساس مصوبه مورخ  1389/3/10شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص طرح دقيق
تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهر مي باشد .
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*تعرفه شماره( – )1-2عوارض هر مترمربع زيربنا(احداثي) از نوع مسکوني به صورت تک واحدی
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

سطحواحد مسكوني

عوارضهرمترمربع

1

تا100مترمربع

))%8* P

2

تا150مترمربع

%10*P

3

تا200مترمربع

%12*P

4

تا300مترمربع

%14*P

5

تا400مترمربع

%16*P

6

تا500مترمربع

%18*P

7

تا600مترمربع

%20*P

8

از600مترمربع به باال

%22*P

توضيحات:
1

كليه امالكي كه در بلوك  9واقع مي شود،مقر شدمقدار ارزش روز ملك( )pبصورت رديف هاي جدول فوق وامالك واقع در بلوك هاي 6،7،8،10،11،12،13مقررشد3
4

2

رديف هاي جدول فوق اخذ گردد.
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بند :1منظور از واحد مسکوني تك واحدي ،اعياني است كه در سطح و يا طبقات ،بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد يا بيشتر
ساخته شود تك واحدي محسوب نمي گردد و در اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير بنا از نوع مجتمع هاي مسکوني(برابر تعرفه )2-2مالك عمل خواهد بود.
بند-2در صورت درخواست متقاضي براي احداث طبقات به صورت تکميلي واحد اصلي،عوارض در اين تعرفه محاسبه و در پروانه و پايانکار تنها يك واحد درج و ساير
طبقات به عنوان تکميلي آن واحد در نظر گرفته مي شود.
بند :3درصورت درخواست متقاضيان براي احداث استخر ،سونا و جکوزي در خارج از اعياني با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر مترمربع  %8.Pقابل
وصول مي باشد .چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در محاسبه عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمي گيرد.
بند :4با توجه به درخواست مالکين جهت احداث سفره خانه سنتي و اقامتگاه هاي بوم گردي در باغات چنانچه ساخت و ساز در چارچوب ضوابط باشد%10،سطح
اشغال مي بايست رعايت گردد و شهرداري ميتواند به ازاي هر مترمربع زيربناي احداثي %10مابه التفاوت قيمت ارزش روز منطقه اي باغات جهت بهره برداري
گردشگري را اخذ نمايد.
تبصره:چنانچه تقاضا بر احداث آالچيق در فضاي باز باشد .به ازاي هر واحد آالچيق با مساحت حداكثر 9مترمربع  %5مابه التفاوت قيمت ارزش روز منطقه اي باغات به
بهره برداري گردشگري اخذ گردد.
بند :5مساحت پاركينگ مورد نياز كه در ملك با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و طبق طرح هاي مصوب شهر(هادي،جامع،تفضيلي و )...احداث گرديده است شامل
محاسبه عوارض زيربنا نمي گردد.
بند : 6ساختمانهائي كه بدون اخذ پروانه ساختماني يا خالف پروانه ساختماني وضوابط شهرسازي احداث گرديده اند و در كميسيون ماده 100رأي به ابقاء آن صادر
گرديده است عالوه بر پرداخت جريمه كميسيون و ساير هزينه ها ،عوارض زيربناي آنها (اين تعرفه) بر اساس جدول فوق اخذ ميگردد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

سال 99

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه10

بند :6در هر رديف اوالً جمع كل زيربنا مورد نظر مي باشد و تا متراژ اعالمي جزء آن رديف محسوب مي شود يعني خود 100مترمربع هم جزء رديف يك مي باشد و
بيش از آن تا  150متر مربع در رديف بعدي محاسبه ميگردد ثانياً كل مساحت در رديف مربوطه محاسبه مي گردد و تفکيکي در متراژ زيربنا انجام نميگيرد يعني ملکي
كه داراي 120مترمربع زيربنا مي باشد كل 120مترمربع در رديف دوم محاسبه و اخذ ميگردد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

سال 99

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه11

*تعرفه شماره( – )2-2عوارض هر مترمربع زيربنا(احداثي) از نوع مسکوني برای مجتمع ها و آپارتمانها
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

سطح زیر بنا

عوارضهرمترمربع

1

تا200مترمربع

ميانگين سطح واحد%11.P.

2

تا400مترمربع

3

تا600مترمربع

4

از600مترمربع تا1000مترمربع

100
ميانگين سطح واحد% 10.P.
100
ميانگين سطح واحد%9.P.
100
ميانگين سطح واحد%8.P.
100

توضيحات:
بند :1منظور از مجتمع ها و آپارتمانهاي مسکوني،اعياني است كه در سطح و يا طبقات ،بيش از يك واحد احداث گردد.
بند :2در صورت درخواست متقاضيان براي احداث استخر ،سونا  ،جکوزي در خارج از اعياني با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر مترمربع  % 10.Pقابل
وصول مي باشد .چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض مجدداً مورد محاسبه قرار نمي گيرد.
بند :3مساحت پاركينگ مورد نياز كه در ملك با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و طبق طرح هاي مصوب شهر(هادي،جامع،تفضيلي و )...احداث گرديده است شامل
محاسبه عوارض نمي گردد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه12

سال 99

بند : 4ساختمانهائي كه بدون اخذ پروانه ساختماني يا خالف پروانه ساختماني وضوابط شهرسازي احداث گرديده اند و در كميسيون ماده 100رأي به ابقاء آن صادر
گرديده است عالوه بر پرداخت جريمه كميسيون و ساير هزينه ها ،عوارض زيربناي آنها(اين تعرفه) بر اساس جدول فوق محاسبه ميگردد.
بند:5منظور از ميانگين سطح واحد عبارت است مجموع كل زيربنا (ناخالص) تقسيم بر تعداد كل واحد هاي مسکوني ملك مورد نظر.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

سال 99

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه13

*تعرفه شماره( – )3-2عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) از يک واحد تجاری
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

طبقات

1

زیرزمين

)

2

همكف

)

%15.P(1+

3

اول

)

%10.P(1+

4

دوم

)

%7.P(1+

5

سومبه باال

)

%5.P(1+

6

نيم طبقه

)

)(𝐿+ℎ

10
)(𝐿+ℎ

%10.P(1+

10
)(𝐿+ℎ

10
)(𝐿+ℎ

10
)(𝐿+ℎ
10
)(𝐿+ℎ

Ls

اختالف طول دهنه به متر
L=Ls-Lo
طول دهنه به متر

Hs

Lo

طول دهنه مجاز به متر

Ho

L



مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

h

10

%5.P(1+

اختالف طول ارتفاع به متر
h=hs-ho
طول ارتفاع به متر
طول ارتفاع مجاز به متر

 Lو  hبايد مساوي يا بزرگتر از صفر باشد و در صورتي كه منفي باشد به جاي آن صفر قرار مي دهيم.

توضيحات:
1

1

3

2

كليه امالكي كه در بلوك  9واقع مي شود،مقر شد مقدار ارزش روز ملك( )pرديف هاي جدول فوق و امالك واقع در بلوك هاي 6،7،8،10،11،12،13مقررشد رديفهاي جدول فوق اخذ گردد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه14

سال 99

تعریف زیرزمين :طبقه اي از ساختمان است كه بيشتر حجم آن پايين تر از سطح زمين قرار دارد و ارتفاع متوسط آن از سطح معبر حداكثر  120سانتي متر باشد.
بند :1عوارض پذیره طبقات پایين تر از زیرزمين :به ازاي هر طبقه پايين تر از زيرزمين  %20كمتر از عوارض پذيره زيرزمين براي هر مترمربع محاسبه خواهد شد.
بند :2در خصوص انباری متصل و یا مجزا یك واحد تجاری :عوارض متعلقه به ازاي هر مترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل%50عوارض يك مترمربع
پذيره همان طبقه محاسبه و وصول مي گردد و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به ازاي هر مترمربع معادل %80عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه
محاسبه و وصول مي گردد.
بند :3در صورت تجديد بناهاي تجاري تا ميزان مساحت مجوز قبل%50 ،عوارض پذيره مالك محاسبه قرار ميگيرد.
بند :4مدارك اثبات تجاري بودن ملك قبل از تصويب اولين طرح و يا مميزي شامل حداقل پروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه و يا ساير مراجع ذيصالح كه تعلق آن
به ملك مورد تقاضا براي شهرداري به اثبات برسد مي باشد كه در اين صورت مشمول پرداخت عوارض و يا جريمه اي بابت تغييركاربري نخواهد شد و بعد از تاسيس
شهرداري وجود هر يك از اين مدارك صرفاً سال وقوع تخلف رابراي محاسبه جريمه و همچنين عوارض سال هاي قبل را مشخص خواهد نمود.
بند : 5ساختمانهائي كه بدون اخذ پروانه ساختماني يا خالف پروانه ساختماني وضوابط شهرسازي احداث گرديده اند و در كميسيون ماده 100رأي به ابقاء آن صادر
گرديده است عالوه بر پرداخت جريمه كميسيون و ساير هزينه ها ،عوارض زيربناي آنها(اين تعرفه) بر اساس جدول فوق محاسبه ميگردد.
.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

سال 99

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه15

* تعرفه شماره( – )4-2عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) از چند واحدی تجاری
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش معامالتي عرصه مي باشد.
مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

ردیف

طبقات

1

زیرزمين

)

2

همكف

)

3

اول

)

4

دوم

)

5

سومبه باال

)

6

نيم طبقه

)

L

اختالف طول دهنه به متر(شرح ذيل)

)(𝐿+ℎ

𝑛

10
)(𝐿+ℎ

10
𝑛

10
)(𝐿+ℎ

10
𝑛

10
)(𝐿+ℎ

10
𝑛

10
)(𝐿+ℎ

10
𝑛

10
)(𝐿+ℎ

10
𝑛

10

10

h

%10.P(1+( )+

%15.P(1+( )+
%10.P(1+( )+
%7.P(1+( )+
%5.P(1+( )+

%5.P(1+( )+

اختالف طول ارتفاع به متر(شرح ذيل)

Ls

طول دهنه به متر

Hs

طول ارتفاع به متر

Lo

طول دهنه مجاز به متر

Ho

طول ارتفاع مجاز به متر

N

تعداد واحد تجاري



براي محاسبه Lابتدا Lهر واحد را محاسبه نموده( )L=Ls-Loو سپس ميانگين  Lواحدهايي كه  Lآنها بزرگتر از صفر باشد را محاسبه مي كنيم و به جاي  Lدر فرمول جدول قرار ميدهيم.



براي محاسبه  hابتدا  hهر واحد را محاسبه نموده( )h=hs-hoو سپس ميانگين  hواحدهايي كه  hآنها بزرگتر از صفر باشد را محاسبه مي كنيم و به جاي  hدر فرمول جدول قرار ميدهيم.

توضيحات:

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه16

سال 99

بند:2واحدهاي تجاري كه به صورت مجتمع و پاساز احداث مي شوند  ،فضاي باز مشاعي كه در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل روئيت مينمايد
و همچنين سرويس بهداشتي و نماز خانه مشمول عوارض نخواهند بود.
بند :3درصورت تجديد بناهاي تجاري تا ميزان مساحت مجوز قبل%50 ،عوارض پذيره مالك محاسبه قرار ميگيرد.
بند :4در خصوص انباری متصل و یا مجزا یك واحد تجاری :عوارض متعلقه به ازاي هر مترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل%50عوارض يك مترمربع
پذيره همان طبقه محاسبه و وصول مي گردد و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به ازاي هر مترمربع معادل %80عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه
محاسبه و وصول مي گردد.
بند :5عوارض پذیره طبقات پایين تر از زیرزمين :به ازاي هر طبقه پايين تر از زيرزمين  %20كمتر از عوارض پذيره زيرزمين براي هر مترمربع محاسبه خواهد شد.
بند:6درمجتمع هاي تجاري كه دريك طبقه به صورت يکپارچه ايجادميشوند عمق جبهه مالك عمل نبوده وعوارض كل بنا بر اساس ضريب تعيين شده محاسبه مي گردد.
بند :7ساختمانهائي كه بدون اخذ پروانه ساختماني يا خالف پروانه ساختماني وضوابط شهرسازي احداث گرديده اند و در كميسيون ماده 100راي به ابقاء آن صادر
گرديده است عالوه بر پرداخت جريمه كميسيون و ساير هزينه ها ،عوارض زيربناي آنها(اين تعرفه) بر اساس جدول فوق محاسبه ميگردد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

سال 99

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه17

*تعرفه شماره( – )5-2عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) اداری
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح وکليه طبقات

%20* P

توضيحات:
بند :1وصول اين عوارض در خصوص واحدهاي اداري مي باشد كه رعايت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب (جامع ،هادي ،تفضيلي و)...حسب مورد مالك
عمل قرار مي گيرد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

سال 99

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه18

*تعرفه شماره( – )6-2عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) صنعتي و حمل و نقل و انبارداری
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح وکليه طبقات

%11 * P

توضيحات:
بند  : 1وصول عوارض مزبور درخصوص واحدهايي كه كاربري واحد مورد نظر صنعتي باشد و يا آنکه كاربري غير مرتبط بوده كه با طرح موضوع در كميته فني و يا
كميسيون ماده  5حسب موردتغيير كاربري يافته باشدعالوه بر عوارض هاي متعلقه بابت واحدهاي صنعتي مطابق با اين تعرفه قابليت وصول دارد.
بند  : 2چنانچه در قسمتي از كاربري مذكور واحدهاي مسکوني ،تجاري يا اداري احداث شود عوارض آن مطابق تعرفه هاي مربوطه وصول خواهد شد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه19

سال 99

*تعرفه شماره( – )7-2عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) هتل ها ،مسافرخانه ها و اماکن گردشگری
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در سطح وکليه طبقات

%2 * P

2

فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلي هتل

%5* P

توضيحات:
بند :1به استناد ماده  8قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب  1370/7/7عوارض پذيره صدور پروانه براي هتل ها و اماكن گردشگري و مسافر خانه
ها برابر بخش صنايع خواهد بود.
بند :2به استناد بند  4ماده  22قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ، 1384/8/15عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم
به صورت قسطي از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد(با تقاضاي سازمان گردشگري)
بند :3با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگري ،عوارض فضاهاي تجاري داخل ساختمان اصلي هتل برابر رديف يك اين تعرفه خواهد بود.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه20

سال 99

*تعرفه شماره( – )8-2عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) تأسيسات وتجهيزات شهری
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

شرح

سطح واحد

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

استخر ذخيره آب در سطح و كليه طبقات

تا 300مترمربع

%4 * P

2

استخر ذخيره آب در سطح و كليه طبقات

تا  700مترمربع

%6 * P

3

استخر ذخيره آب در سطح و كليه طبقات

از 700مترمربع به باال

%8* P

4

سایر تأسيسات شهری در سطح وكليه طبقات

-

%20 * P

توضيحات:
بند :1موارد مشمول رديف 4اين تعرفه عبارتند از تأسيسات و تجهيزات شهري مانند :منبع آب ،پست ترانسفورماتور ،پست گاز ،پست مخابرات ،تصفيه خانه هاي آب و
فاضالب ،دكل هاي برق و مخابرات وكليه دكلهاي ارتباطي ،كيوسك تلفن و...
بند :2استخرهاي جمع آوري آب جهت امر كشاورزي مشمول اين عوارض نمي باشند.
بند :3ساختمانهائي كه بدون اخذ پروانه ساختماني يا خالف پروانه ساختماني وضوابط شهرسازي احداث گرديده اند و در كميسيون ماده 100راي به ابقاء آن صادر
گرديده است عالوه بر پرداخت جريمه كميسيون و ساير هزينه ها ،عوارض زيربناي آنها(اين تعرفه) بر اساس جدول فوق محاسبه ميگردد.
بند :4كل سطح محدوده مورد استفاده توسط تاسيسات وتجهيزات شهري(موضوع بند )1در عوارض مورد محاسبه قرار ميگيرد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه21

سال 99

*تعرفه شماره(–)9-2عوارض هرمترمربع پذيره(احداثي)واحدهای آموزشي ،ورزشي ،مذهبي،فرهنگي،هنری،بهداشتي درماني
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

زیرزمين

%12* P

2

همکف

%25 * P

3

اول

%13 * P

4

دوم

%11 * P

5

سوم به باال

%10 * P

توضيحات:
بند  : 1آموزشگاه ها و مراكز آموزشي غير انتفاعي براي اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده 19قانون اصالحي تاسيس و اداره مدارس  ،مراكز آموزشي و پرورشي
غير دولتي مصوب 1387/5/16در برخورداري از تخفيفات ،ترجيحات و كليه معافيت هاي مالياتي و عوارض در حکم مدارس دولتي هستند.
بند  : 2ساختمانهائي كه بدون اخذ پروانه ساختماني يا خالف پروانه ساختماني وضوابط شهرسازي احداث گرديده اند و در كميسيون ماده 100راي به ابقاء آن صادر
گرديده است عالوه بر پرداخت جريمه كميسيون و ساير هزينه ها ،عوارض زيربناي آنها(اين تعرفه) بر اساس جدول فوق محاسبه ميگردد.
بند :3باستناد تبصره ذيل بند الف ماده  11الحاقي اليحه تنظيم برخي از احکام برنامههاي توسعه كشوراماكن مذهبي از پرداخت عوارض معاف هستند.تبصره :به
منظورخودكفايي از نظر تأمين مخارج در صورت تأييد سازمان اوقاف ،احداث واحد هاي تجاري يك طبقه معادل  %10زيربنا يا %5مساحت زمين حداكثر تا 150مترمربع
در مساجدي كه مساحت زمين آنها بيشتر از  750مترمربع باشد بالمانع است.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه22

سال 99

*تعرفه شماره( – )10-2عوارض هر مترمربع پذيره(احداثي) مراکز خدماتي ،درماني خصوصي
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

طبقات

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

زیرزمين

%2 * P

2

همکف

%5 * P

3

اول به باال

%3 * P

توضيحات:
بند :1موارد مشمول اين رديف تعرفه عبارتند :مطب پزشکان ،روان پزشکان ،دندانپزشکي ،بينائي سنجي ،راديولوژيست ها ،سونوگرافي ،داروخانه ها ،آزمايشگاه ها و...
تبصره:در صورتي كه پزشك يا دندانپزشك در منزل خود مطب و محل كار داشته باشد هيچگونه عوارضي اخد نخواهد گرديد.
بند : 2اين مراكز معموالً خارج از كاربريهاي بهداشتي درماني واقع در طرحهاي شهري و بر اساس ضوابط شهرسازي در ساير كاربريها بر اساس تقاضاي مالك صادر
مي گردند.
بند :3تعرفه انباري در هريك از طبقات  %50همان رديف خواهد بود.
بند : :4ساختمانهائي كه بدون اخذ پروانه ساختماني يا خالف پروانه ساختماني وضوابط شهرسازي احداث گرديده اند و در كميسيون ماده 100راي به ابقاء آن صادر
گرديده است عالوه بر پرداخت جريمه كميسيون و ساير هزينه ها ،عوارض زيربناي آنها(اين تعرفه) بر اساس جدول فوق محاسبه ميگردد

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

سال 99

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه23

*تعرفه شماره( – )11-2عوارض هر متر طول صدور مجوز حصار
ردیف

نوع حصار

1

دیوارکشي به ازای هر متر طول

2

فنس کشي به ازای هر مترطول

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

مبلغ

تا 100مترطول

 30 000ریال

از 100مترطول به باال

 25 000ریال

تا 100مترطول

 15 000ریال

از 100مترطول به باال

 10 000ریال

توضيحات:
بند :1عوارض صدور مجوز حصار در خصوص ماده  110قانون شهرداري كه مقرر مي دارد :نسبت به زمين يا بنا هاي مخروبه و غيرمناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در
محدوده شهر كه درخيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي وزيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد ،شهرداري با تصويب شوراي شهر مي تواند به مالك
اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي تواند به منظور
تامين نظر و اجراي طرح مصوب شهر در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا
متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورتحساب شهرداري بدو ًا به مالك ابالغ مي ش ود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورتحساب شهرداري
اعتراض نکرد صورتحساب قطعي تلقي مي شود و هرگاه ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده  77ارجاع خواهد شد صورتحساب هائي كه مورد
اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده  77در حکم سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجرائيات ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسنادرسمي
الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد از شمول اين تعرفه مستثني است.

بند  : 2ارتفاع مجاز براي حصار با تركيب ديوار و فنس يا نرده مطابق ضوابط طرح تفضيلي شهر خواهد بود( .شهرداري مکلف است ارتفاع ديوار و فنس را به تفکيك
در مجوز صادره درج نمايد) و حصار اجرا شده بايد به تأييد كتبي كارشناس شهرداري برسد درغير اينصورت به عنوان ملك فاقد حصار تلقي مي گردد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه24

سال 99

بند :3در صورت افزايش ارتفاع جان پناه باالتر از  110سانت  ،شهرداري در صورت ابقاء در كميسيون ماده 100قانون شهرداريها ،به ازاء هر متر طول  50 000ريال
محاسبه و اخذ خواهد گرديد.
بند : :4ساختمانهائي كه بدون اخذ پروانه ساختماني يا خالف پروانه ساختماني وضوابط شهرسازي اقدام به حصار نموده اند و در كميسيون ماده 100راي به ابقاء آن
صادر گرديده است عالوه بر پرداخت جريمه كميسيون و ساير هزينه ها ،عوارض حصار آنها(اين تعرفه) بر اساس جدول فوق محاسبه ميگردد.
بند :5مالك محاسبه جهت حصار كشي محيط كل عرصه مورد نظر مي باشد.
بند :6مدت اعتبار مجوز حصاركشي بر اساس موقعيت و وضعيت ملك توسط شهرداري تعيين مي گردد.كه براي امالك حاشيه معابر  12متر و بيشتر حداكثر 3ماه و
ساير امالك حداكثر 6ماه مي باشد.و به مالکين اطالع رساني دقيق صورت مي گيرد.
بند :7با توجه به اينکه ساختار شهر اسالميه باغ منزل مي باشد و چنانچه بنا به در خواست مالك نسبت به احداث يك واحد پاركينگ در ورودي باغ با سازه سبك و يا
هر نوع پوششي كه مورد تاييد كارشناس فني شهرداري باشد احداث بدون اخذ عوارض بالمانع مي باشد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه25

سال 99

*تعرفه شماره( – )12-2عوارض تأمين پارکينگ به ازای هر مترمربع پارکينگ حذف شده در کاربريهای مختلف
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

كاربری

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

مسکونی

% 35* P

2

تجاری

%10 * P

3

اداری

%20* P

4

سایر

%25* P

توضيحات:
بند :1امالك واقع در بلوك 17تا عمق 50متر واقع در چهارراه شهداء مبلغ  40،000،000ريال بر اساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري احداث وتامين پاركينگ براي
ساختمان ها ضروري مي باشد.
بند: 2در موارد استثنا از جمله موارد ذيل شهرداري مي تواند بر اساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني(كميسيون ماده  5يا كميته هاي فني طرح
هاي شهري) بدون تامين پاركينگ ،پروانه ساختماني صادر نمايد:
-1-2ساختمان در بر خيابان هاي سريع السير به عرض  45متر وبيشتر قرار داشته ودسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد
-2-2ساختمان در فاصله يك صدمتري تقاطع خيابان هاي به عرض  20متر وبيشتر واقع شده ودسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
-3-2ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه26

سال 99

-4-2ساختمان در بر كوچه هاي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه ،امکان عبور اتومبيل نباشد.
-5-2ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد،احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
-6-2در صورتي كه وضع وفرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود.
بند:3شيب مقرر در بند  5بر اساس ضوابط فني وشهرسازي تعيين مي گردد.
بند :4شهرداري مکلف است عوارض دريافتي از پاركينگ هاي تامين نشده را براي احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد.
بند :5در صورتي كه بر خالف نقشه ساختمان و مجوزهاي صادره(پروانه ساختمان،پايانکار ساختمان و )...حذف يا تبديل پاركينگ(به هر نحوي كه از شرايط و ضوابط
پاركينگ خارج گردد ،موضوع در كميسيون ماده  100رسيدگي و رأي كميسيون الزم الجرا است و بر اساس آراء ديوان عدالت اداري اين پرونده ها در خصوص حذف
پاركينگ تنها ملزم به اجراي رأي كميسيون مي باشند و دريافت عوارض اين تعرفه ممنوع مي باشد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي
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سال 99

*تعرفه شماره( – )13-2عوارض هر مترمربع انتفاع کاربری اراضي و امالك
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

از كاربری

به كاربری

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

نوع2

نوع1

%10 *P

2

نوع3

نوع1

%15 *P

3

نوع3

نوع2

%15 *P

4

نوع4

نوع1

%15*P

5

نوع4

نوع2

%18*P

6

نوع4

نوع3

%18*P

7

نوع5

نوع1

%16*P

8

نوع5

نوع2

%20*P

9

نوع5

نوع3

%20*P

10

نوع5

نوع4

%20*P

11

نوع6

نوع1

%20*P

12

نوع6

نوع2

%25*P

13

نوع6

نوع3

%15*P

14

نوع6

نوع4

%20*P

15

نوع6

نوع5

%20*P

توضيحات:
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صفحه28

بند :1امالكي كه بر اساس طرح هاي مصوب شهري انتفاع يافته(تغييركاربري از كاربري اوليه به كاربري مجاز يا جديد) يا با درخواست مالك در كميسيون ماده 5يا طبق
ضوابط شهرسازي مطابق عناوين قيد شده در تعرفه انتفاع يابد ،اين عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند  :2هرگونه ابقاءكاربري اوليه كه بعضاً از كميسيون ماده  5مصوبه ابقاء يا تثبيت صادر مي گردد ،در صورتي كه مالکيت بر اساس آخرين پروانه تغيير نکرده باشد
مشمول پرداخت اين عوارض نمي گردد.
بند :3در صورت درخواست مالك جهت انتفاع كاربري(استفاده) بخشي از ملك از كاربري اوليه به كاربري انباري كاربري جديد(مثال :انبار تجاري) با رعايت ضوابط و
مقررات براي اين قسمت %50رديف مربوطه دريافت ميگردد./.
بند :4در صورتي كه بر اساس درخواست مالك و برابر ضوابط و مقررات شهرسازي ملکي از كاربري با ارزش باالتر به كاربري با ارزش پايين تر تغييركاربري يابد
هزينه اي بابت اين نوع تغييركاربري دريافت نمي گردد.
بند :5كاربري هاي هم ارزش در يك نوع قرار گرفته و دسته بندي فوق بر اساس مصوبه شوراي عالي معماري وشهرسازي مورخ 89/3/10به شرح جدول ذيل مي
باشد:
تبصره :هرگونه تغيير كاربري در گروه هفت ممنوع مي باشد.
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سال 99

نوع

رديف

1

1

نوع كاربري
تجاري -خدماتي(انتفاعي وغير انتفاعي)

تعريف
به اراضي اختصاص يافته براي انواع فعاليت هاي بازرگاني وخدمات انتفاعي وغير انتفاعي گفته ميشود

2

2

صنعتي

به ارضي اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف مووضع مصوبه شماره /64677ت 18591-مورخ  1388/12/26هيات وزيران واصالحات بعدي آن گفته ميشود

3

تفريحي وتوريستي

به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت وسياحت گفته ميشود

4

مسكوني

به اراضي اختصاص يافته جهت سكونت اطالق مي شود

5

درماني

به اراضي اختصاص يافته به خدمات پزشكي درماني وسالمت انسان ودام ومدد كاري هاي اجتماعي گفته ميشود

6

تجهيزات شهري

به اراضي اختصاص يافته جهت رفع نيازهاي عمومي شهروندان كه عمدتاً در اختيار شهرداري است گفته ميشود

7

تاسيسات شهري

به اراضي كه جهت امور مربوط به تاسيسات زير بنائي شهر ويا بهداشت شهر وشهروندان اختصاص مي يابد گفته ميشود

8

حمل ونقل وانبارداري

به اراضي اختصاص يافته جهت شبكه معابر وساختمانهائي كه براي انجام سفر هاي شهري ،برون شهري وشهروندان اختصاص مي يايد گفته ميشود

9

آموزش ،تحقيقات وفناوري

به اراضي كه جهت فعاليت هاي آموزش عالي وتكميلي وپژوهشي بعد از دوره تحصيالت رسمي وعمومي (تحصيالت متوسط)اختصاص داده مي شود گفته ميشود

10

آموزش

به اراضي اختصاص يافته براي فعاليت هاي آموزش رسمي وعمومي تحت مديريت وزارتخانه ي آموزش وپرورش وكار وامور اجتماعي گفته ميشود

11

ادار ي وانتظامي

به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانه ها،موسسات دولتي ،شركت هاي دولتي وموسسات ونهاد هاي عمومي غير دولتي ونيروهاي انتظامي وبسيج گفته مي شود

12

نظامي

به اراضي اختصاص يافته به نيروهاي مسلح گفته ميشود

13

ورزشي

به اراضي اختصاص يافته جهت انجام ورزش هاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته ميشود

14

فرهنگي هنري

به اراضي اختصاص يافته به فعاليت هاي فرهنگي گفته ميشود

15

مذهبي

به اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض ومراسم مذهبي وديني وبقاع متبركه گفته ميشود

16

پارك وفضاي سبز

به اراضي اختصاص يافته جهت پارك(بوستا ن)كه توسط شهرداري احداث ومورد استفاده عموم قرار ميگيرد گفته ميشود

17

باغات وكشاورزي

به اراضي اختصاص يافته به باغات وزمين هاي كشاورزي گفته ميشود

18

ميراث تاريخي

به اراضي اختصاص يافته به مكانهاي تاريخي گفته مي شود

19

طبيعي

به سطوح اختصاص يافته به جنگلهاي طبيعي ودست كاشت وامثالهم گفته مي شود

20

حريم

به اراضي كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور مي شود گفته مي شود

3

4

5

6

7
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*تعرفه شماره()14-2عوارض مازاد بر تراکم وارتفاع مجاز
الف:عوارض مازاد بر تراکم پايه
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

نحوه محاسبه

1

عوارض مازاد بر تراكم پايه تا سقف پيش بيني شده در ضوابط طرح جامع

%20.P

2

عوارض مازاد بر تراكم پيش بيني شده در طرح جامع پس از تصويب در كمسيون ماده  5يا كميته فني يا ابقاء توسط كميسيون ماده 100

%35.P

توضيحات:
بند: 1ميزان تراكم پايه ومازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده در طرح وهمچنين سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانين ومقررات موضوعه وضوابط طرح توسعه مصوب
شهري مي باشد.

بند :2تراكم پايه حداقل تراكمي است كه در ضوابط طرح در هر منطقه پيش بيني شده است و مازاد تراكم پيش بيني شده در طرح:تراكمي است كه طبق ضوابط طرح،
افزون بر تراكم پايه در هر شهر مي باشد.
بند:3تراكم غيرمجاز :تراكمي است ك ه از تراكم مجاز تجاوز كند و در اينصورت مي بايست بعد از اخذ مجوزات الزم(مجوز از مسکن و شهرسازي و تأييديه نظام
مهندسي) ابتدا در كميسيون  100مطرح و در صورت ابقاء نسبت به وصول عوارض اقدام خواهد گرديد.
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سال 99

ب:عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح توسعه شهری

* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

موارد شمول

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

1

مسكوني

ارتفاع مجاز*%30.P(/سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز)متر

2

تجاری

ارتفاع مجاز*%20.P(/سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز)متر

3

اداری وصنعتي

ارتفاع مجاز*%15.P(/سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز )متر

4

فرهنگي هنری،ورزشي،آموزشي،بهداشتي درماني،پزشكي وسایر کاربریها

ارتفاع مجاز*%5.P(/سطح بنا*اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز )متر

توضيحات:
بند :1وصول عوارض موضوع اين تعرفه در موارد مغاير پروانه ساختاني ،صرفاً در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد مجاز مي باشد
بند :2منظور از سطح بنا سطح طبقه يا طبقاتي است كه اضافه ارتفاع دارند و در فرمول در قسمت سطح بنا تنها مساحت طبقه يا طبقات داراي ارتفاع اضافه قرار ميگيرد.
بند :3درصورتي كه اضافه ارتفاع طبقات متفاوت باشد ،عوارض براي هر طبقه جداگانه محاسبه و در پايان مجموع آن دريافت مي گردد.
بند :4وصول عوارض موضوع اين تعرفه در مواردي كه از نظر ضوابط شهري بالمانع باشد(مانند دوبلکس در واحدهاي مسکوني) بالمانع مي باشد
************
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*تعرفه شماره ()15-2عوارض تمديد پروانه ساختماني:
بند:1طبق تبصره 2ماده 29قانون نوسازي وعمران شهري در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري ها صادر ميشود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن
ساختمان ضروري است قيد گردد .شوراهاي اسالمي شهر مي توانند با توجه به حجم عمليات ساختماني وبر اساس گروه بندي چهار گانه قانون نظام مهندسي
ساختمان(الف،ب،ج،د)نسبت به تعيين مهلت پروانه ساختمان اقدام نمايد.و همچنين با توجه به بخشنامه شماره  76/8/10-14679/1/3/34/2وزير محترم كشور به
استانداران در خصوص تمديد پروانههاي ساختماني،پيرو بخشنامه شماره  76/5/8-8556/1/3/34/2راجع به چگونگي تمديد پروانههاي ساختماني دستورالعمل نحوه
تمديد كليه پروانه هاي ساختماني به شرح ذيل جهت اقدام ابالغ ميگردد:
نحوه تمدید کليه پروانه های ساختماني:
پروانه ساختماني به شرح زير تمديد و داراي اعتبار خواهد بود وهدف مکلف نمودن مالك به اتمام ساختمان در مهلت مقرر مي باشد بنابراين مالك موظف است پس از
اخذ پروانه كار نسبت به شروع عمليات اجرايي اقدام و ساليانه نسبت به تمديد پروانه ساختماني به شرح ذيل اقدام نمايد .شايان ذكر است براي اين منظور ساختمانهاي
مسکوني،تجاري و  ...با توجه به محل وقوع به دو دسته تقسيم مي گردند:
الف-ساختمانهای واقع در بر معابر اصلي (12متر و بيش از 12متر):
براي اين ساختمانها حداكثر زمان اتمام عمليات ساختماني سه سال از تاريخ صدور پروانه مي باشد و مالکين بايد هر ساله قبل از اتمام مهلت يکساله نسبت به تمديد آن
اقدام نم ايند .در پايان سال سوم مي بايست ساختمان به اتمام رسيده و مالك نسبت به اخذ پايانکار اقدام نمايد و در صورت عدم اتمام كار مالك موظف به پرداخت مابه
التفاوت عوارض پروانه ساختماني به قيمت روز و زمان صدور پروانه ساختماني مي باشد كه اين عمل حداكثر تا دو سال ديگر(مجموع از زمان صدور  5سال) قابل اجرا
مي باشد و پس از آن پروانه ساختماني ابطال مي گردد.
ب-ساختمانهای واقع در بر معابر فرعي کمتر از  12متر
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براي اين گروه از ساختمانها حداكثر زمان انجام عمليات ساختماني  5سال از تاريخ صدور پروانه ساختماني مي باشد مشروط به اينکه مالك هر سال قبل از اتمام زمان
تمديد پروانه ساختماني نسبت به تمديد آن اقدام نمايد به طوريکه در پايان سال پنجم از تاريخ صدور پروانه ساختماني،عمليات ساختماني به اتمام رسيده باشد.
ـ چنانچه از مهلت تمديد پروانه ساختماني كمتر از يکسال گذشته باشد مابه التفاوت عوا رض زمان صدور وزمان تمديد پروانه بصورت ماهانه محاسبه و اخذ خواهد گرديد.

تبصره :1براي هرگونه اصالح پروانه ساختماني در صورت باقي بودن اعتبار پروانه فقط عوارض بناءاضافي وموارد متعلقه جديد بر اساس قيمت روز محاسبه واخذ
ميگردد و در صورت عدم اعتبار پروانه ساختماني محاسبات كل نقشه بر اساس قيمت روز انجام و مابه التفاوت عوارض پرداختي قبلي و عوارض جديد وصول خواهد
شد.
تبصره  :2اگر ساختمان داراي بناءغير مجاز باشد عالوه بر جريمه كميسيون ماده صد به شرح ذيل اقدام مي گردد:
الف-اگر پروانه ساختمان داراي اعتبار باشد كليه عوارضهاي مربوط به بناءغير مجاز طبق تعرفه به قيمت روز محاسبه و اخذ ميگردد.
ب-اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد كل عوارض مربوط به زيربناء موجود طبق تعرفه به قيمت روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض نسبت به زمان صدور پروانه
ساختمان اخذ مي گردد.
ج-اگر ساختمان داراي پايانکار ،داراي بناءغير مجاز باشد در زمان صدور پايانکار جديد(گواهي عدم خالف)كليه عوارض بناءغير مجاز طبق تعرفه به قيمت روزمحاسبه
و اخذ مي گردد و سپس نسبت به صدور پايانکار جديد(گواهي عدم خالف) اقدام مي شود.
تبصره  :3در تمامي موارد درخواستها ومراجعه به شهرداري اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد كل عوارض مربوطه به قيمت روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض
نسبت به زمان صدو ر پروانه ساختمان اخذ مي گردد .اما در صورتي كه مالك در زمان اعتبار پروانه مراجعه نمايد تنها هزينه هاي كارشناسي و درخواست مربوطه را
پرداخت مي نمايد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

سال 99

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه34

تبصره  :4نماي ساختمان جزء شرايط پايانکار بوده و در صورت عدم اجراء نما يا هر يك از مواردي كه منجر به عدم صدور پايانکار گردد مالك بايد درزمان مراجعه
به شهرداري ،اگر پروانه ساختمان فاقد اعتبار باشد(تا زمان دريافت پايانکار) كل عوارض مربوطه به قيمت روزمحاسبه و مابه التفاوت عوارض نسبت به زمان صدور
پروانه ساختمان را پرداخت نمايد.
تبصره  :5كليه دستگاههاي اجرايي دولتي وسازمانهاي غير دولتي در خصوص مناسب سازي محيط شهري وساختمانها واماكن مورد استفاده عمومي براي افراد
داراي معلوليت ،مکلفند مشابه آيين نامه اجراي بند(ب) ماده  169قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقدام نمايند .بنابراين شهرداري مکلف به رعايت آن بوده وصدور
پايانکار به ساختمانهايي كه مالکين ويا سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه هاي ساختماني اقدام ننموده ومناسب سازي را انجام نداده باشند ممنوع است.
تبصره  :6در هر يك از مراحل مراجعه در صورتي كه مالك برخي از عوارض محاسبه شده در زمان صدور پروانه را تاكنون پرداخت ننموده باشد بايد نسبت به
پرداخت آن بر اساس تعرفه زمان مراجعه اقدام نمايد.
تبصره :7در صورتي كه مدت  3يا  5سال پروانه به اتمام رسيده باشد و در واقع پروانه ابطال گرديده و ملك هنوز به صورت زمين باشد .بايد نقشه ها بر اساس
ضوابط روز بررسي و مجدداً به تأييد نظام مهندسي برسد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه35

سال 99

*تعرفه شماره ( )16-2عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر به ازای هر متر مربع
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش روز ملك مي باشد.
ردیف

عنوان تعرفه

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

1

واحدهای تجاری

%3.P

2

واحد های اداری وصنعتي

%3.P

3

واحد های مسكوني

%8.P

4

واحد های فرهنگي،هنری،ورزشي،آموزشي،بهداشتي درماني،پزشكي وسایر کاربریها

%2.P

توضيحات:بند:1كليه ضوابط مقرر در بخشنامه  20798/1/3634مورخ 1372/12/8وزارت محترم كشور به شرخ ذيل الزم الرعايه است:
-1درصورتي كه پيش آمدگي در معبر عمومي به صورت روبسته وزير بناي مفيد مورد استفاده واحد هاي مسکوني ،تجاري،اداري،صنعتي قرار گيرد(كنسول) عالوه بر اين
كه جزو زير بناي مفيد محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پيش آمدگي برابر تعرفه مشروط بر اين كه از قيمت روز زمين تجاوز ننمايد از
متقاضيان وصول خواهد گرديد.
-2اگر پيش آمدگي بصورت روبسته وداراي ديوراهاي جانبي باشد ولي به صورت بناي غيرمفيد مورد استفاده قرارگيرد(صرفاًبه صورت بالکن)عالوه بر اينکه جزء
زيربناي ناخالص محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پيش آمدگي  %70بند يك وصول خواهد شد.
-3چنانچه پيش آمدگي به صورت روباز وفاقد ديوراهاي جانبي باشد(تراس)فقط معادل %50بند يك وصول خواهد شد.
تبصره:چنانچه پيش آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً به صورت سايه بان مورد استفاده قرار گيرد مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود.
بند :2چنانچه پيش آمدگي خارج از درصد مجاز بوده باشد عوارض مازاد بر تراكم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

سال 99

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه36

بند :3پيش آمدگي هائي كه بدون اخذ پروانه ساختماني يا خالف پروانه ساختماني وضوابط شهرسازي احداث گرديده اند و در كميسيون ماده 100راي به ابقاء آن صادر
گرديده است عالوه بر پرداخت جريمه كميسيون و ساير هزينه ها ،كليه عوارض اين تعرفه براي آنهامحاسبه ميگردد.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه37

سال 99

*تعرفه شماره ()17-2عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های توسعه شهری
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش معامالتي عرصه در بر معبر جدید مي باشد.
ردیف

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

عنوان تعرفه

1

برای امالکي که پس از تعریض در معبر قرار مي گيرند

(عرض معبر ایجاد شده)*.P*%0.02*Aمتراژعرصه

2

امالکي که عقب نشيني ندارندولي معبر مشرف به ملك تعریض مي شود

(عرض معبر قدیم-عرض معبر جدید)*.P*%0.015*Aمتراژعرصه

3

برای امالکي که پس ازاجرای طرح دارای باقيمانده هستند

(عرض معبر قدیم-عرض معبر جدید)*.P*%0.01*Aمتراژعرصه باقيمانده

 :Aمتراژ بر ملك(طول يا عرض ملك در بر معبر جديد)
توضيحات:
بند:1زمان وصول اين عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت وساز ونقل وانتقال (انجام معامله) وهمچنين درخواست مالك ميباشد.
بند:2امالكي كه در اثر تعريض معبر قسمتي ازآن درتعريض قرار گيرد در اين حالت شهرداري مي تواند عوارض موضوع اين تعرفه را درمقابل مطالبات مالك تهاتر نمايد.
بند:3چنانچه مالك برابر ضوابط طرح هاي توسعه شهري امکان استفاده از موقعيت جديد را نداشته باشد يا تعريض انجام شده ارزش افزوده اي براي ملك ايجاد نکند
مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود.
************

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه38

سال 99

*تعرفه شماره( )18-2عوارض تفکيک وافراز واحد اضافه
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش معامالتي (در اجرای ماده  64قانون مالياتهای مستقيم) مي باشد.
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

1

عوارض تفكيك اعيان با کاربری مسكوني به ازاءهر مترمربع

%15.P

2

عوارض تفكيك اعيان با کاربری تجاری به ازاءهر مترمربع

%12.P

توضيحات:
بند : 1كليه امالكي كه مازاد بر ضوابط شهرسازي و پروانه ساختماني و ...متقاضي تفکيك اعياني هستند يا اقدام به تفکيك نموده اند(واحد اضافي) مشمول پرداخت اين
عوارض مي باشند.

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

سال 99

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه39

فصل سوم
کسب مشاغل وحرف خاص
الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه40

سال 99

*تعرفه شماره ()1-3عوارض ساليانه کسب برای مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفي وغير صنفي ومشاغل خاص
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش معامالتي عرصه مي باشد.
ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

ردیف

عنوان تعرفه

1

عوارض ساليانه کسب برای مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفي

0.7.P.S.T

2

عوارض ساليانه انباری مجزا از واحد کسب و بالكن تجاری

0.4.P.S.T

محل کسب

انباری متصل
0.4.P.S.T.0.5
-

توضيحات:
بند T:1ضريب شغل بر اساس نوع شغل وميزان خدماتي كه به شهروندان ارائه مي نمايند(طبق دفترچه ابالغي توسط كميته درآمد استان)
بند s:2مساحت واحد كسب يا انباري مي باشد

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

سال 99

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه41

*تعرفه شماره( )2-3عوارض تغيير شغل وافتتاح محل کسب
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش معامالتي عرصه مي باشد.
ردیف

عنوان تعرفه

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

حداقل

کد عوارض این تعرفه در بودجه شهرداری

1

عوارض تغيير شغل

3برابر عوارض ساليانه شغل جدید

-

1403/02

2

عوارض حق افتتاح محل کسب

3برابر عوارض ساليانه شغل مورد نظر

-

1403/03

3

جابه جایي مكان کسبي

)5*(P2-P1

 250.000ریال

6307/03

توضيحات:
بند«:1چانچه شهرداري بدون اخذ عوارض افتتاح ،پروانه كسب را صادر نموده ،عوارض افتتاح كسب بر مبناي سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه
مصوب ميباشد در غير اين صورت بر اساس سال درخواست افتتاح كسب اقدام ميگردد.چنانچه مودي داراي پرداخت عوارض صنفي ويا برگ تشخيص مالياتي
در واحد تجاري ونيز شغل مورد استعالم باشد مالك محاسبه عوارض افتتاح كسب اولين سال پرداخت عوارض صنفي ويا ارائه برگ تشخيص مالياتي در شغل
مورد نظر مي باشد.
بند :2منظور از P1مکان كسبي قبلي و  P2مکان كسبي جديد مي باشد

الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه42

سال 99

فصل چهارم
اشخاص حقوقي
(عمومي دولتي وغير دولتي)
الیحه پیشنهادی شهرداری اسالميه :

شماره 3/4383 :مورخ1398/09/26

شهرداراسالميه :علي خطيب

مصوهب شورای اسالمی اسالميه  :صورتجلسه شماره:
محمداسماعيل دهقان بردبار

تأیید استاندا ری خراسان جنوبی

139مورخ1398/11/12

عباس كبوتري

هادي واحدي

علي محمدشاهي

غالمرضا حراث

سال 99

تعرفه عوارض شهرداری اسالميه

صفحه43

*تعرفه شماره ( )3-4عوارض غرفه ها ونمايشگاه های فروش فصلي و دائمي
ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

ردیف

عنوان تعرفه

1

عوارض غرفه ها ونمایشگاه های فروش فصلي و دائمي

 10.000.Sریال

 s مساحت غرفه مي باشد.
توضيحات:
بند :1عوارض اين تعرفه شامل غرفه ها و نمايشگاه ها اعم از فروش ،تخصصي ،ادواري ،فصلي و دائمي و بازارهاي روز در محدوده وحريم شهر باستثناء نمايشگاه هاي
صنايع دستي مي گردد.
بند :2متوليان برگزاري نمايشگاه موظفند در مهلت حداكثر 10روز بعد از اتمام هر دوره برگزاري نمايشگاه ،عوارض وصولي را به حساب شهرداري واريز و رسيد آن را
به شهرداري ارائه نمايند در غير اينصورت شهرداري مجازبه وصول وثيقه مربوطه مي باشد.
بند : 3مسئوليت وصول و واريز وجوه حاصله بعهده متوليان نمايشگاه خواهد بود ،مأموران وصول شهرداري مي توانند با مراجعه به محل دفتر نمايشگاه نسبت به
بررسي ميزان وصولي اقدام نمايند ،مسئولين نمايشگاه مکلف به همکاري با مأمورين شهرداري مي باشند در غير اينصورت شهرداري مي تواند برابر آيين نامه وصول
عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانوني خود اقدام نمايد.
بند :4بازارهائي كه توسط شهرداري ايجاد مي شوند مشمول پرداخت عوارض اين بخش نخواهند بود.
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*تعرفه شماره( )6-4عوارض تابلوهای تبليغات.
* منظور از  Pدر این تعرفه ارزش معامالتي عرصه مي باشد.
 -1بهای عوارض دیوار نویسی:
= p × 6 × sعوارض
 s مساحت ديوارنويسي مي باشد.
تبصره :1مبلغ فوق نقداً بايد پرداخت گردد و (%50پنجاه درصد) مبلغ منوط به اينکه از (1.000.000یك ميليون)ریال كمتر نباشد به صورت چك معتبرر جهرت تضرمين پاكسرازي بره
شهرداري تحويل گردد.
تبصره :2كليه طرحهاي ديوار نويسي پس از ارائه طرح به شهرداري واخذ مجوز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره :3زمان استفاده از ديوار نويسي (6شش) ماه مي باشد كه پس از اتمام مدت تعيين شده مالك موظف به پاكسازي محل ويا تمديد قرارداد خواهرد برود در غيرر اينصرورت
شهرداري رأساً نسبت به جمع آوري اقدام وهزينه هاي جمع آوري به نرخ روز زمان تسويه حساب و با %10افزايش وصول خواهد شد.
تبصره :4كليه دستگاههاي دولتي از پرداخت بهاي خدمات ديوارنويسي پس از اخذ مجوز رسمي از شهرداري به ميزان(%50پنجاه درصد) معاف خواهند بود.
تبصره :5چنانچه ديوارنويسي در امالك شخصي افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداري وپرداخت بهاي خدمات مربوطه ارائه رضايت نامه كتبي مالك ملك الزامي است.
تبصره : 6درصورت مطلوب بودن كيفيت ديوارنويسي(با تأييد شهرداري) ،بازسازي يا اجراي مجدد ديوارنويسي وتمديد آن توسط مالك قبل از اتمام قرارداد بره شررح ذيرل اقردام
مي گردد:
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سال 99
مرحله تمديد

طرح اوليه

بازسازي طرح اوليه

طرح جديد

هزینه اولين تمدید(6ماهه دوم)

 %95هزینه روز

 %90هزینه روز

 %85هزینه روز

هزینه دومين تمدید(6ماهه سوم)

 %90هزینه روز

 %85هزینه روز

 %75هزینه روز

هزینه سومين تمدید(6ماهه چهارم)

 %85هزینه روز

 %80هزینه روز

 %65هزینه روز

 -2عوارض پالکاردها وبومهای تبلیغاتی:
(250.000دویست وبيست هزار)ریال= عوارض

عوارض نصب پالكارد وبوم در محلهای تعیین شده توسط شهرداری برای هر مورد :

تبصره : 1مبلغ فوق نقداً بايد پرداخت گردد و پنجاه درصد مبلغ منوط به اينکه از (125.000یكصد و بيست وپنج هزار)ریـال كمترر نباشرد بره صرورت چرك معتبرر جهرت تضرمين
پاكسازي به شهرداري تحويل گردد.
تبصره :2كليه پالكاردها پس از ارائه به شهرداري و اخذ مجوز قابل نصب خواهد بود.
تبصره :3مدت زمان نصب پالكارد وبوم (2دو)ماه خواهد بود مشروط بر اينکه سالم وبصورت اوليه باقي بماند و پس از مدت تعيين شده مالك موظف به جمع آوري وپاكسرازي
محل خواهد بود در غير اينصورت شهرداري رأساً نسبت به جمع آوري اقدام وهزينه هاي جمع آوري به نرخ روز زمان تسويه حساب و با %10افزايش وصول خواهد شد
تبصره : 4كليه دستگاههاي دولتي از پرداخت بهاي خدمات نصب پالكارد وبوم پس از اخذ مجوز رسمي از شهرداري به ميزان(%50پنجاه درصد) معاف خواهند بود.
تبصره : 5كليه اشخاص حقيقي وحقوقي از پرداخت بهاي خدمات نصب پالكارد وبوم پس از اخذ مجوز رسمي از شهرداري براي مناسبتهاي ملري ومرذهبي عمرومي(محرم وصرفر،
دهه فجر ،نوروز ،والدت وشهادت ائمه و ) ...معاف مي باشند.
تبصره : 6چنانچه نصب پالكارد در امالك شخصي افراد واقع گردد قبل از اخذ مجوز از شهرداري و پرداخت بهاي خدمات مربوطه ارائه رضايت نامره كتبري از مالرك ملرك الزامري
است.
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 -3عوارض نصب تابلو
 :3-1چنانچه تابلو بر روی بام ملک یا بر روی دیوار آن نصب گردد:
 =p × 3 × sعوارض تابلو
 :3-2چنانچه تابلو بر روی معبر ویک ضلع آن بر روی دیوار ملک نصب گردد:
 =p× 4 ×sعوارض تابلو
 :3-3نصب هر گونه تابلو دارای پایه یا مهار در معبر وپياده رو ممنوع می باشد
 s مساحت تابلو مي باشد.
تبصره  -1از تاريخ  ، 1388/1/1تمام واحدهاي صنفي  ،صنعتي  ،توليدي  ،توزيعي  ،خدماتي  ،اداري  ،بانکها و موسسات مالي و اعتباري  ،صرندوقهاي قررض الحسرنه و ...مشرمول
مصوبه مذكور  ،مجاز به نصب تنها يك تابلوي شناسايي كسب ( واحد) رايگان در سردرب واحد باحداقل مساحت یك()1مترمربع وحداكثردو()2مترمربع ميباشد.
تبصره  -2بجز تابلوهاي شناسايي كسب قيد شده در اين مصوبه  ،هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي كه تابلويي در سردرب مکان كسبي خود نصب نمايند بايرد سراليانه برر اسراس
فرمول فوق عوارض پرداخت نمايند.
**تبصره  -3عوارض صدور مجوز نصب براي يك بار قابل وصول است.
تبصره  -4براي حفظ زيبايي و پيشگيري از مخدوش شدن نماي عمومي شهر  ،نصب هر گونه تابلو در هر محل  ،اعم از سر درب  ،نما  ،جوانب و يا برام سراختمان  ،منروط بره كسرب
مجوز از شهرداري مي باشد
تبصره  -5محاسبه تعرفه ها براي تابلوهاي مربوط به تبليغ كاالهاي خارجي ( كاالهايي كه در خارج از كشور توليد مي شود) به ميزان سه برابر انواع مشابه ايراني است.
تبصره  -6نصب تابلو در ارتفاع ملك شخصي با رعايت ضوابط  ،مقررات و جوانب ايمني  ،منوط به كسب مجوز از شهرداري مي باشد.
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تبصره  -7در صورت نصب هر گونه تابلو بدون مجوز شهرداري عوارض مربوطه بعالوه  %20اخذ خواهد شد.
تبصره  -8براي نصب تابلوهاي منصوبه به شرح فوق مي بايست مجوز نصب وبهره برداري از شهرداري اخذ گردد در غير اينصورت برابر مقررات جمع آوري خواهد شد
تبصره  -9هزينه هاي پرداختي فقط براي واحد صنفي معرفي شده همان مکان بوده وقابل جابجائي ويا انتقال نميباشد
تبصره  -10وصول اين عوارض شامل ادارات دولتي وبيمارستان هاي دولتي نخواهد شد
تبصره  -11كليه تابلوهاي پارچه اي وبوم مشمول پرداخت (%50پنجاه درصد) مبالغ فوق الذكر مي باشد.

 -4عوارض بیلبوردهای تبلیغاتی:
(p × 5 × sباالترین بر محل)= عوارض

عوارض بيلبوردهای تبليغاتی با هر ابعاد ومساحت برای مدت یکماه:

 s مساحت سطح قابل استقاده بيلبورد مي باشد.
تبصره -1كليه بيلبوردهاي موجود در حريم شهر اسالميه در مالکيت شهرداري قراردارد(باستثناي بيلبوردهايي كه توسط اشخاص حقيقي وحقوقي با مجروز شرهرداري
در امالك شخصي نصب گرديده)
تبصره -2براي نصب هرگونه آگهي و ...ارائه مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسالمي واماكن انتظامي الزامي بوده ومالك طرح وآگهري بايرد پاسرخگوي مراجرع ذيصرالح
باشد.
توضيحات :به استناد بند  27ماده  55وماده 92قانون شهرداري وبند  25ماده  71قانون شوراها وهمچنين دادنامره شرماره551مرورخ92/8/20هيرأت عمرومي ديروان
عدالت اداري اين عوارض قابل وصول است.
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فصل پنجم
مودیان خاص
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*تعرفه شماره ()1-5عوارض قطع اشجار
به لحاظ باز دارندگي و جلوگيري از قطع بي رويه درختان وخسارات وارده به فضاي سبز بوسيله دامها و نيز وحدت رويه و ايجاد انگيزه برين شرهروندان در رابطره برا
نگهداري و مراقبت از فضاي سبز با توجه به هزينه هاي بسيار سنگين احداث و نگهداري و به جهت اجراي اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز مورخره 59/3/3
ضوابط اجرائي مربوطه تهيه و به تصويب در شوراي محترم اسالمي شهر اسالميه نيز رسيده است .اميد است با استفاده از يك وحدت رويه  ،با وصرول حرداقل هزينره
هاي تمام شده بتوان آنرا مجدداً صرف بهبود و بازسازي فضاي سبز موجود نمود .ضوابط مصوب عبارتند از :
درخواست مالك:درقالب فرمي مشخصات درخواست كننده و مورد درخواست را به واحد پاركها و فضاي سبز ارسال نمايد(.نمونه فرم پيوست مي باشد)
الزم به ذكر است قبل از اينکه به چنين مسائل و مشکالتي دچار گرديم الزم است موارد زير جزء اصول كار قرار گيرد:
الف ) در صدور پروانه هاي ساختماني براي متقاضيان بايستي هرگونه فضاي سبز موجود به صرورت عکرس در پرونرده سراختماني نرامبرده مرنعکس ترا ملرزم بره
نگهداري فضاي سبز باشد.
ب ) در هنگام صدور پروانه هاي ساختماني در صورتي كه درخت و يا درختاني در عرصه قرار گرفته حتي االمکان مي بايست طوري طراحي گردد تا از قطع درختان
جلوگيري گردد و درختان ماندگار گردند.
پ ) الزم است كنترل هاي الزم درسطوح 500متر به باال با توجه به اليحه حفظ و گسترش فضاي سبز در محوطه هاي اداري  ،نظامي  ،كارخانجات و باغات بعمل آيد.
ت ) الزم است به لحاظ كنترل  ،باغات اطراف شهر داراي شناسنامه گردند.
ث ) تشکيل مداوم جلسات كميسيون ماده  14با حضور افراد -1:شهردار يا نماينده تام االختيار ( مسئول امور شهر)  -2مسئول فضراي سربز شرهرداري -3نماينرده
شوراي اسالمي شهر
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 -1درختان
جداول مربوط به موقعيت مکاني درخت  ،شرايط كيفي گونه  ،نوع گونه  ،اهميت و ضريب زيبائي گونه پيوست مي باشد.
اهميت گونه × نوع گونه × شرایط کيفي گونه × موقعيت مكاني درخت × ارزش روز = محاسبه

الف)درختان

 45.000ریال × محيط درخت در قسمت سينه به سانتيمتر (120سانتيمتر ارتفاع از يقه درخت ) = ارزش درخت
ضریب اهميت گونه
عالي

خوب

معمولي

ضعيف

2

1.5

1.3

1

ب) درختچه ها  :ژينو پروس رونده ،كاج كله قندی كوچك ،انواع ياس ها  ،توری  ،پر  ،به ژاپني ،زرشك ،انواع خرزهره ها ،انواع رونده ها ،سیب گلل  ،گلیالس گلل ... ،
وساير درختچه هايي كه ارتفاع درخت نگرفته رانیز شامل مي شوند.
اهميت مكاني درختچه × نوع درختچه × شرایط کيفي درختچه × سن درختچه × ارزش روز = محاسبه
ضریب شرایط کيفی درختچه
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عالي

خوب

معمولي

ضعيف

1.7

1.3

1

0.9
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سال 99

ب) درختان ارزشمند:
درختان ارزشمند شامل :انواع سد روس ها ،انواع الوسون ها ،درختان سه رنگ،چنار ،انواع نخل ها و پالم ها ،كاج های كله قندی و توپي ،انواع ژينو پروسلها ،انلواع
مركبات و كلیه درختاني كه جنبه تزئیني دارند و الزم است خدمات ويژه ارائه داده شود و از نظر زيبايي از اهمیت خاصي برخوردارند
اهميت مكاني درخت × نوع درخت × شرایط کيفي درخت × سن درخت × ارزش روز = محاسبه
به ازاء هر سال سن مبلغ  100.000ریال +قيمت سن اوليه که از طریق استعالم از بازار تعيين مي شود = ارزش روز درخت

ضریب شرایط کيفی
عالي

خوب

معمولي

ضعيف

2.2

1.6

1.2

1

ج)ساير درختان مثمر
به جهت حفظ ساختار باغشهر اسالميه و وجود درختان مثمر از قبيل انار ،پسته و .....و جلوگيري از خشك شدن اين قبيل درختان توسط مالکين چنانچه طبرق نظرركارشناسي شهرداري مالکي عمدا نسبت به خشك نمودن درختان باغ منزل خود اقدام نمايد به ازاي هر اصله درخت به شرح جدول ذيل جريمه اي تعلق خواهد گرفت.
رديف

گونه

قيمت هر اصله  1سال تا  5سال

قيمت هر اصله از  5سال به باال

1

انار

300،000ريال

به ازاي هر سال سن مبلغ 50،000ريال نيز اضافه مي گردد.

2

پسته

500،000ريال

به ازاي هر سال سن مبلغ 200،000ريال نيز اضافه مي گردد.

3

توت

250،000ريال

به ازاي هر سال سن مبلغ 200،000ريال نيز اضافه مي گردد

سنجد

150،000ريال

به ازاي هر سال سن مبلغ 150،000ريال نيز اضافه مي گردد

4
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 -2پوششهای گياهي
الف ) چمن :
تذكر :ارزش روز چمن با توجه به اينکه در مدت زمان كمي مي توان رفع نقص نمود با برآورد هزينه كاشت يك متر مربع چمن با رعايت كليه آيتم هاي هزينه بر محاسبه
مي شود.
درسال  98رفع نقص چمن با تعویض خاک و زیر سازی تا یك دوره چمن زني = هر متر مربع  2،000،000ریال
درسال  98رفع نقص چمن بدون تعویض خاک و زیر سازی تا یك دوره چمن زني = هر متر مربع 1،000،000ریال
ب) گل فصلی:
متراژ**3ارزش روز از طریق استعالم از بازار = ارزش روز
ج) پرچین ها:
اهميت مكاني گونه × نوع گونه × شرایط کيفي × سن گونه × ارزش روز = محاسبه
پرچين ها مي توانند از گونه هاي متفاوتي مانند ترون يا بيد فرنگي  ،پيراكانت  ،كوتناستر  ،ارغوان  ،مورد و غيره باشند.
تعداد کاشته شده پرچين × قيمت استعالم شده از بازار = ارزش روز
ضریب شرایط کيفی پرچين
عالي
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1

1.2

صفحه53

0.8

د) بوته ها:
اهميت مكاني بوته × نوع بوته × شرایط کيفي بوته × سن بوته ×2برابر ارزش روز = محاسبه
انواع بوته:
رزها ،رزماری و بوته های پرچیني كوتاه ،بو مادران ،اسطو خودوس ،يوكا  ،سوكا وبوته هايي كه دائم گل دارند را نیز شامل مي شود.
از طریق استعالم از بازار = ارزش روز
ضریب شرایط کيفی بوته ها
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1

0.9

0.8
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موقعیت مکانی درخت
با توجه به موقعيت شهر و اهميت درختان و فضاي سبز ،مکانها اولويت بندي گرديد و با در نظر گرفتن اولويت بندي ضرايب به شرح جدول ذيل در نظر گرفته شد.
ضرایب موقعيت مکانی درخت
پوششهاي گياهي،بوته ها وگلهاي فصلي درخچه هاو درختان ارزشمند درختان

مكان

پرچين ها

مكان هاي تاريخي  ،باستاني  ،فرهنگي و مذهبي

0.9

1.1

1

1

پاركها و زمين هاي ورزشي و ادارات ( منطقه نيمه ويژه )

1.1

1.1

1.1

1.1

خيابان هاي اصلي درجه يك و ميادين( منطقه ويژه )

1.2

1.2

1.2

1.2

كمربند سبز و باغات

0.7

0.8

0.9

0.8

جنگل ها و مراكز نظامي

0.8

0.7

0.8

0.8

خيابان هاي اصلي درجه 2

1

1

0.8

1

كارخانه ها سطوحي كه باالتر از  500متر مي باشند

0.8

0.8

0.7

0.9

ميالن ها  ،كوچه ها و محل هاي متفرقه

0.7

0.8

65

0.9
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شرایط کیفی
براساس خصوصياتي همچون سالمتي عمومي درخت ،رشدوتوسعه تنه و تاج ،وجودآفت بيماري وكمبود ،صدمات مکرانيکي وديرر زيسرتي كليره درختران شرهر برا
ضريب هاي معين شده طبق جدول ذيل تقسيم مي شود:
رديف

توضيحات

ضريب شرايط كيفي به درصد

درخت كامال سالم و گونه ايده آل و ماندگار و حداقل  30سال ديگر عمر خواهد كرد

1

عالي

1

2

خوب

0.8 – 1

3

معمولي

0.5 – 0.8

درخت داراي رشد كافي و در صورتيكه عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي و همچنين پيش گيري از آلودگي انجام پذيرد و درخت  10سال ديگر عمر خواهد كرد.

4

ضعيف

0.2 – 0.5

آثار آفت  ،بيماري و صدمات مكانيكي مشاهده مي شود و چنانچه عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي انجام نپذيرد در آينده نه چندان دور درخت خشك خواهد شد.

5

در حال خشك شدن

کمتر از0.2

حالت خشك شدن قابل رويت است.

6

خشك

0

درخت سالم و شاداب و در صورتيكه عمليات به زراعي مانند هرس و كوددهي هر ساله انجام شود درخت ماندگار خواهد بود و درخت حدود  20سال ديگر عمر خواهد كرد

درخت خشك شده است.

نوع گونه :
درختان از نظر نوع گونه متفاوت مي باشند:
 خزان پذيرياپهن برگان مانندتوت ،زبان گنجشك ،عرعر ،اقاقیا ،چنار ،نارون ،كاتلپا ،افرا ،انواع گزهاو... دائم يا سوزني برگان مانند كاج  ،سرو شیراز  ،سرو نقره ای  ،سرو خمره ای و ...تذكر  :درختان خزان پذير عمدتاً اگر در شرايط مطلوب قرار گيرند از رشد بيشتري نسبت به سوزني برگان برخروردار خواهنرد برود و برا توجره بره موقعيرت شرهر
اسالميه درختان خزان پذير از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند.
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ضرایب نوع گونه درخت
ردیف

گونه

در محدوده خدماتی شهر

در حریم شهر

1

کاج

1

0.9

2

سرو شيراز

1

0.9

3

سرو نقره ای

1

0.9

4

توت

0.9

0.7

5

زبان گنجشك

0.9

0.8

6

عرعر

0.7

0.6

7

اقاقيا

0.8

0.7

8

چنار

0.8

0.7

9

نارون

0.6

0.5

10

کاتلپا

0.6

0.5

11

افرا

0.8

0.7

12

گز

0.6

0.5

13

سپيدار

0.6

0.5

14

ارغوان

0.7

0.6

15

سنجد

0.8

0.7

16

سرو خمره ای

0.9

0.8

17

سایر درختان

0.7

0.6
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تبصره ها:
تبصره : 1چنانچه مشخص شود عمداً درختي توسط مالك يا مالكين يا افراد ذينفع خشك شده وتوسط كارشناس شهرداري تأييد گردد عالوه بر هزينه هاي قطع اشجار ساير هزينهه ها(آزمايشهگاه و)....
نيز از فرد مورد نظر اخذ خواهد شد
تبصره : 2در صورت درخواست هرس درخت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر اصله درخت با توجهه بهه نهوع گونهه  ،سهن  ،ارتفهاع و شهرايط فيزيكهي درخهت بهه ازاي ههر اصهله از مبلـغ
(50.000پنجاه هزار)ریال تا (500.000پانصد هزار)ریال اخذ خواهد گرديد .
تبصره :3پس از تصويب كميسيون ماده ، 14اصالح درخت توسط شهرداري يا بانظر مستقيم شهرداري صورت خواهد گرفت وچوب وشاخه هاي اصالح شده متعلق به شهرداري مي باشد.
 -3فرم تقاضای بازديد از درخت و پوششهای گياهي:
شهرداری محترم باغشهر اسالميه
موضوع :حذف درخت  /درختان (خطری  ،آلوده و آفت زا  ،نابجا  ،مزاحم  ،به سن بهره برداری رسيده )
با سالم
خواهشمند است دستور فرمائيد كارشناس فضای سبز از محل منزل /باغ /اداره  /ارگان /مركز نظامی اینجانب /این اداره  ..................................................بازدید و نظریه اعالم فرمائيد.
كروكی
شمال
N
امضاء متقاضی
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نظریه كارشناس:از محل بازدید به عمل آمد.

ارزش روز گونه:

نام گونه :

سن گونه یا محيط:

شرایط كيفی گونه :

اهميت مکانی گونه:

توضيحات:
امضاء كارشناس فضای سبز
به كمسيون ماده  14ارجاع و پس از تاييد كميسيون ماده 14وپرداخت هزينه ها وعوارض اقدام مي گردد
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تعرفه شماره( )2-5عوارض موتور سيکلت ها
انوع موتور سيكلت تك سيلندر

 100.000ريال

انوع موتور سيكلت دو سيلندر به باال

 200.000ريال
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تعرفه عوارض شهرداری باغشهر اسالميه
تعرفه عوارض سال  1399شهرداری باغشهر اسالميه به استناد تبصره یك( )1مـاده پنجـاه( )50قـانون
ماليات بر ارزش افزوده و بندهای ،16 ،9و  26ماده  71وهمچنين ماده 77قـانون تشـكيالت ،ویـایف
وانتخابات شوراهای اسالمي کشور ودستورالعمل ها وآئين نامه های اجرائي ،و اصـالحات بعـدی آن،
تنظيم گردیده است.

واحد درآمد وشهرسازی شهرداری باغشهر اسالميه
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