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فصل اول
کلیات و تعاریف

مستندات قانونی وضع عوارض :
 -1قبل از انقالب :
 Oبند  8ماده  45قانون شهرداری مصوب 1334
 Oماده  30آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346

 -2بعد از انقالب :
 Oبند  1ماده  35قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب1361
 Oبند الف ماده 43قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1369
 Oبند  16ماده  80قانون شوراها و اصالحیه های بعدی آن مصوب1375
 Oتبصره1ماده  5قانون تجمیع عوارض مصوب 1381
 Oتبصره1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

قانون شهرداری مصوب 1334
ماده  -45در وظایف انجمن شهر :
بند  – 8تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن

آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346
ماده  -30هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود ،درج و هر نوع عوارض یا بهای
خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.

قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 1361
ماده-35وظایف و اختيارات شورای اسالمی شهر:
-1مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369
ماده  -43الف ـ در صورتیکه درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینههای شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.

قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیه های بعدی مصوب  1375و آخرین اصالحیه
ماده  -80در وظایف شورای اسالمی شهر :
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بند  – 16تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود.
ماده ( - 77اصالحی  ) 1386/8/27شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت
وزیران اقدام نماید.
تبصره – عوارض  ،یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب1381
ماده  -5تبصره -1وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ،میبایستی حداکثر تا پانزدهم بهمنماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی گردد

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده  -50تبصره - 1شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ،که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ،موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر سال بعـد،
تصویب و اعالم عمومی نمایند.

منابع درآمدی شهرداریها :
 Oدرآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
 Oدرآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
 Oبهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی
 Oدرآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
 Oکمک های اهدایی دولت و سازمان های دولتی
 Oاعانات و هدایا و دارائیها
 Oسایر منابع تأمین اعتبار

سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض :
قانون شهرداری :
ماده  -77رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع
میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است .بدهیهائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا ،به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور
به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف
شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
ماده  -100مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.
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تبصره  -1در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد
به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود.
کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای
توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ
جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید ،در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.
1

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند .هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود .
تبصره  -2در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر
خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمهای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ،تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت
به وصول جریمه اقدام نماید( .جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است
مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.2
تبصره  -3در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در
بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ،تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن
نسبت به وصول جریمه اقدام نمای د (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود
شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.3
تبصره  -4در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز
یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ،در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ،هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ،بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به
شهرداری اعالم نماید .اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصرههای  2و  3عمل خواهد شد.4
تبصره  -5در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمهای که حداقل یک برابر و حداکثر
دو بر ابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ،صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش  25متر مربع میباشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان
ساختمان میباشد.5

 -1اصالحي مصوب .1352/5/17
 -2اصالحي مصوب .1358/6/27
 -3اصالحي مصوب .1358/6/27
 - 4اصالحي مصوب .1358/6/27
 - 5اصالحي مصوب .1358/6/27
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تبصره  -6در مورد تجاوز به معابر شهر ،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصالحی را بنمایند .در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد
انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید .در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ،عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی در
صالحیت کمیسیونهای ماده صد است.6
تبصره  -7مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده
و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند .هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک
ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به  6ماه تا سه سال
محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند .مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و
ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم میگردد .شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر  6ماه از
اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید .مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند
و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این
جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام

نماید.7

تبصره  -8دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را
در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون  6تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها ( ) 1355/11/24معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالك را شامل نگردد گواهی
عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع میباشد.
در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح
مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع میباشد.8

تبصره  -9ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره  1ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند.9
تبصره  -10در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید ،مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون
دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشتهاند .رأی این کمیسیون قطعی است.10
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تبصره  -11آئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست .و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.11
قانون مالیات بر ارزش افزوده :
ماده  -43مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین میگردد :
الف -حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناءریلی) ،دریایی و هوایی پنج درصـد ( )%5بهاءبلیط (به عنوان عوارض).

ب – عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره -عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناءخودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان ساالنه ده درصد ( )%10و حداکثر تا صد درصد ()%100
عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش مییابد.
ماده  - 46و -پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ( )43این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد ( )%2به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

قانون برنامه پنجم توسعه كشور :
ماده  -174شوراهای اسالمی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید :

الف – کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری ،اداری ،صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات
بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و امالك  ،ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری.
ب -تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری ،نگهداری ،نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه ،عمران شهری و حمل و نقل.
ج -تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر امالك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات.
د -تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض ،بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها.
هـ -افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیر مشجر با سطح اشغال بیشتر.
و -تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری.
ز -برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرایی.
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عوارض محلی :

تعاریف :
به عوارضی اطالق می گردد كه اختيار برقراری و وضع آن مطابق بند  16ماده  80قانون تشکيالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران مصوب  1/3/1375اصالحات

بعدی با شورای اسالمی شهر می باشد.
عوارض محلی عوارضی است كه فارغ از توليد (اعم از كاال و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود) در محدوده شهرو حریم شهر تعلق میگيرد .از انواع عوارض محلی میتوان عوارض وضع
شده برای زمين ،ساختمان ،ماشين آالت و عوارض كسب و پيشه  ،حرف و مشاغل خاص را نام برد.
عوارض ملی  :به كليه عوارضی اطالق می شود كه مرجع برقراری آن شورای اسالمی شهر نبوده و قانونگذار صالحيت برقراری آن را تعيين نموده است.
عوارض ناپایدار  :مانند عوارض مازاد بر تراكم مجاز  /جرائم ناشی از آراء قطعی كميسيون ماده100و ...
عوارض پایدار  :مانند عوارض ملی /نوسازی یا سطح شهر /خودرو5 /درصد بليط مسافر  /صدور پروانه ساختمانی /كسب و پيشه  ،حرف و مشاغل خاص و ...

قیمت منطقه ای  :که در این دفترچه  pذکر شده  ،عبارتست از  % 40ارزش معامالتی زمین و ساختمان در سال  1399که سازمان امور اقتصاد و دارائی در اجرای ماده  64ق.م.م طی نامه شماره
 52/149/21748مورخه  98/12/7به شهرداری اعالم نموده است.
 : Kضریب ( )Pاست و در تعرفه های مختلف حسب صالحدید شورای اسالمی شهر متفاوت است.

جدول شماره  :۱تعاریف کاربری های شهری
ردیف

نوع کاربری

1

مسکونی

2

آموزش تحقیقات و فناوری

3

آموزشی

به اراضی اختصا ص یافته برای فعاليت های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت خانه های آموزش و پرورش وكار و امور اجتماعی گفته ميشود.

4

اداری و انتظامی

به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه ها ،موسسات دولتی  ،شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای انتظامی و
بسیج گفته می شود.

5

تعریف
به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می شود.
به اراضی كه جهت فعاليت های آموزش عالی و تکميلی و پژوهشی بعد از دوره تحصيالت رسمی و عمومی ( تحصيالت متوسطه ) اختصاص داده می شود
گفته می شود.

تجاری-خدماتی( انتفاعی و غیر انتفاعی ) به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی گفته می شود.

6

ورزشی

به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته می شود

7

درمانی

به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی  ،درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاری های اجتماعی گفته می شود.

8

فرهنگی -هنری

9

پارك و فضای سبز

به اراضی اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته می شود.
به اراضی اختصاص یافته جهت پارك ( بوستان) که توسط شهرداری احداث و مورد استفاده عموم قرار می گیرد گفته می شود.
6

به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع متبرکه گفته می شود.

10

مذهبی

11

تجهیزات شهری

به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در رضایت شهرداری است گفته می شود.

12

تاسیسات شهری

به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود.

13

حمل و نقل و انبارداری

14

نظامی

15

باغات و کشاورزی

16

میراث تاریخی

17

طبیعی

به سطوح اختصاص یافته به جنگلهای طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می شود.

18

حریم

به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور می شود گفته می شود.

19

تفریحی و توریستی

20

صنعتی

به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی که برای انجام سفرهای شهری ،برون شهری و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود.
به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته می شود.
به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین های کشاورزی گفته می شود..
به اراضی اختصاص یافته به مکانهای تاریخی گفته می شود.

به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود.
به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف موضوع مصوبه شماره /64677ت 18591-مورخ  88/12/26هیات وزیران و اصالحات
بعدی آن گفته می شود.

جدول شماره  :2عملکردهای مجاز كاربری های شهری به تفکيک سطوح تقسيمات شهری
تعریف

ردیف

نوع كاربری

مقياس

1

مسکونی

محله

سکونتگاههای تک واحدی ،مجتمع های چند خانواری و آپارتمانی چند واحدی و خوابگاههای دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه

2

آموزش تحقیقات .
فناوری

شهر

مدارس عالی ،دانشگاهها ،دانشکده ها ،دانشسراها ،حوزه های علمیه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و علمی و کاربردی و پارك فناوری

محله

آموزش های پیش دبستانی ( مهد کودك -آمادگی -دبستان )

3

آموزشی

ناحیه

کالس های سوادآموزی -مدارس راهنمایی -دبیرستان و پیش دانشگاهی

منطقه

هنرستانهای صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع های آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی

شهر

مدارس اسالمی ،مدارس کودکان استثنایی  ،مراکز پرورش استعدادهای درخشان ،مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی

ناحیه

شهرداری نواحی شوراهای حل اختالف

4

اداری و انتظامی

منطقه

مجتمع های قضایی ،ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزش و پرورش راهنمایی و رانندگی  ،تامین اجتماعی  ،پست  ،ثبت احوال  ،ثبت اسناد ،
امور اقتصادی و مالیاتی  ،راهنمایی و رانندگی ،کالنتری ،آگاهی و پایگاههای بسیج

شهر

وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل دولتی ،ادارات کل و شرکتهای وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی  ،ستاد
7

نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مراکز انتظامی ،سفارتخانه ها ،کنسول گری ها و سازمانهای بین المللی ،شهرداری و شورای اسالمی شهر  ،دادگستری و
زندانهای موجود و مراکز بازپروری و کانونهای اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها
خارج از محدوده
شهر

-5

تجاری:
خدماتی (
تجاری
انتفاعی غیر
انتفاعی )

خدمات
انتفاعی

6

خدمات غیر انتفاعی

7

ورزشی

8

درمانی

زندان

محله

واحدهای خرید روزانه ( خوار و بار ،میوه و سبزی ،نانوایی ،قصابی و امثالهم )

ناحیه

واحدهای خرید هفتگی ( سوپر مارکت ،فروشگاههای مصرف شهر و روستا ،نوشت افزار  ،قنادی ،آجیل فروشی و …).شعب بانکها و صندوق های
قرض الحسنه وموسسات مالی و اعتباری  ،بنگاههای معامالت امالك  ،بازارچه ها  ،فروشگاههای منسوجات ،پالستیک ،لوازم خانگی  ،لوازم صوتی و
تصویری ،کتابفروشی ها ،رستوران ها ،شرکتهای بیمه  ،داروخانه و انواع مشابه دیگر

شهر

عمده فروشی ها ،راسته های صنوف مختلف و بورسها ،بازار شرکتهای بازرگانی و تجاری  ،واحدهای خرید خاص و بلند مدت مانند فروشگاههای
بزرگ زنجیره ای  ،مبل فروشی ها ،پوشاك ،شعب مرکزی بانکها و موسسات مالی و اعتباری ،موسسات تجاری واردات و صادرات کاال ،نمایندگی
فروش عرضه و سایل نقلیه  ،فروشگاه عرضه قطعات یدکی  ،وسایل نقلیه و فروشگاه عرضه صنایع دستی و فرش ،تاالرهای پذیرایی ،تعمیرگاههای لوازم
خانگی و خودرو ،دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی  ،نمایندگی موسسات تجاری خارجی

محله

دفاتر ( پست  ،امور مشترکین تلفن همراه ،فروش روزنامه و مجله )  ،آرایشگاه های زنانه و مطب پزشکان

ناحیه

پلیس  ، +10آموزشگاههای خصوصی ،دفاتر ( وکالت ،مهندسی و نقشه برداری  ،ثبت اسناد ،ازدواج و طالق ،شرکتهای پیمانکاری و مشاور و خدمات)
 ،آزمایشگاههای طبی و تخصصی  ،مراکز رادیولوژی  ،سالن های ورزشی کوچک ،مرکز مشاوره درمانی

منطقه

ارائه خدمات اینترنت ،دفاتر حسابرسی ،مراکز ام آر آی و مشابه  ،آمبوالنس خصوصی  ،درمان اعتیاد  ،فیزیوتراپی  ،مراکز کاریابی  ،مرکز معاینه فنی
خودرو  ،رسانه های دیجیتال انتفاعی  ،رادیولوژی  ،مطب دامپزشکان

شهر

دفاتر احزاب ،تشکل های مردم نهاد -موسسات خیریه -اتحادیه ها  ،مجامع  ،انجمن ها و تعاونی ها  ،رسانه های دیجیتال خبری ،هیات های ورزشی و
آموزشگاههای مذهبی ( به غیر از حوزه های علمیه )

محله

زمین های بازی کوچک

ناحیه

زمین های ورزشی و سالنهای کوچک ورزشی و استخرها

شهر

ورزشگاهها و مجتمع های ورزشی  ،زورخانه ها  ،مجموعه های آبی ورزشی

محله

مراکز بهداشت و تنظیم خانواده ،درمانگاهها

ناحیه

پلی کلینیک ها

منطقه

مراکز انتقال خون  ،بیمارستانهای کمتر از  64تخت و مراکز اورژانس

شهر

بیمارستانهای اصلی شهر  ،زایشگاهها ،تیمارستانها ،مراکز توانبخشی و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و سالمندان ،معلولین و جانبازان و
8

درمانگاههای دامپزشکی
9

فرهنگی – هنری

9

پارك

10

مذهبی

تجهیزات شهری

ناحیه

کتابخانه ها و سالنهای اجتماعات کوچک  ،کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،سینما

شهر

کتابخانه مرکزی و تخصصی  ،نگارخانه  ،فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی  ،سالن اجتماعات ،سینما ،تئاتر ،سالن کنسرت  ،موسسات و دفاتر مرکزی
روزنامه و مجله  ،مراکز صدا و سیما

محله

بوستان ( پارك ) محلهای

ناحیه

بوستان ( پارك ) ناحیه ای

شهر

بوستان ( پارك ) اصلی شهر

محله

مساجد ،حسینیه ها و فاطمیه ها

شهر

مساجد بزرگ و مسجد جامع شهر  ،مصلی  ،مهدیه  ،کلیساها ،کنیسه ها و آتشکده ها

محله

ایستگاه های جمع آوری زباله

ناحیه

ایستگاه های جمع آوری زباله  ،ایستگاه های آتش نشانی ،میادین میوه و تره بار ،اورژانس  ،115جایگاههای سوخت

شهر

گورستانهای موجود – نمایشگاههای دائمی و مراکز امداد و نجات هالل احمر

خارج از محدوده
شهر
12

تاسیسات شهری

13

حمل و نقل انبارداری

انتقال گورستان ها ،مرکز حفر بهداشتی زباله ،میدان مرکزی میوه و تره بار  ،حمل و نقل بار

محله

ایستگاه های تنظیم فشار گاز  ،آب و فاضالب  ،سرویس های عمومی بهداشتی

منطقه

مخازن آب زمینی و هوایی ،تصفیه خانه های آب و فاضالب و پست ایستگاههای تنظیم فشار گاز

محله

معابر و پارکینگ ها ی محلهای و ایستگاههای مترو

ناحیه

معابر پارکینگ های عمومی و اتوبوس رانی شهری  ،پایانه های مسافربری

شهر

معابر  ،پایانه های مسافربری درون شهری و بین شهری  ،ایستگاه فرودگاههای موجود  ،بنادر  ،تاسیسات مرکزی مترو  ،پارکینگ های بین شهری
کوچک و سردخانه ها

خارج از محدوده انباری های اصلی کاال فرودگاه  ،سیلو و سردخانه ها
14

نظامی

شهر

پادگان ها و آمادگاههای موجود نیروهای نظامی

15

باغات و کشاورزی

محله

زمین های کشاورزی و باغات واحدهای باغ مسکونی

16

تاریخی

شهر

اماکن و محوطه های تاریخی ،موزه ها ،بناهای یادبود ،آرامگاه مشاهیر  ،اماکن متبرکه و حریم های تملک شده آنان

17

طبیعی

شهر

سطوحی که جهت جنگلهای طبیعی و فضای سبز دست کاشت ( غیر از پارك ) می یابد.
9

18

حریم

19

تفریحی – گردشگری

شهر

حریم قانونی رودخانه ها ،تاالبها ،آبگیرها ،مسیلها و راه حریم قانونی تملک راه آهن های بین شهری و تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز و نفت و
فاضالب

شهر

هتل  ،مسافرخانه  ،مهمانپذیر و مهمانسراها ،هتل آپارتمان و متل ،شهربازی تفریحی ویژه پارکهای جنگلی و اردوگاههای جهانگردی و پالژهای ساحلی
و ….

خارج از محدوده
باغ وحش
شهر

ادامه جدول شماره  :2عملکردهای مجاز كاربری های شهری به تفکيک سطوح تقسيمات شهری
ردیف

نوع كاربری

مقياس

20

صنعتی

گروههای الف
مصوبه شماره
 64677ت-
 78/12/26هیات
مدیران با
اصالحات بعدی
آن

تعریف
غذایی:
 -1تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو
 -2بسته بندی خرما بدون شستشو
 -3واحد تولید آب نبات و پولکی شکر پنیر و غیره تا  3000تن در سال
 -4واحد تولیدی نبات ( نبات ریزی )
 -5واحد تولید گز و سوهان تا  300تن در سال
 -6واحد بسته بندی نمک و ادویه جات
 -7واحد بسته بندی چای
 -8واحد بسته بندی قهوه
 -9واحد تولید قند حبه و کله تا  300تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت
 -10واحد بسته بندی عسل
 -11تولید بستنی تا  1000تن در سال
 -12تولید شیرینی و نان تا  300تن در سال
10

 -13آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  300تن در سال
گروههای الف مصوبه شماره  64677ت 78/12/26-هیات مدیران با اصالحات بعدی آن

صنعتی

 -14واحد بسته بندی کره و سایر لبنیات تا  100تن در سال
 -15تولید بیسکویت و شکالت تا  300تن در سال
 -16واحد رشته بری تا  300تن در سال
 -17واحد ماکارونی سازی تا  300تن در سال
 -18واحد تولید آج موم ( مخصوص کندوی عسل )
 -19واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات
 -20واحد تولید یخ ( صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقرار یابند).
 -21واحدتولیدی نان بستی
 -22واحد بسته بندی گالب
 -23واحد بسته بندی عرقیات گیاهی
 -24واحد بسته بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشو
 -25واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری
 -26واحد تولید ،بهبود دهنده کیفیت آرد
 -27واحد تولید غذایی کودکان آرد غالت آماده بودن عملیات بوجاری و آسیاب
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گروههای الف مصوبه شماره  64677ت 78/12/26-هیات مدیران با اصالحات بعدی آن

صنعتی

نساجی:
 -1واحدهای قالیبافی ،زیلوبافی و نمدمالی دستی و دست بافتها
 -2شیرازه دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینی
 -3جوراب بافی حداکثر سه دستگاه ( با حداکثر  100تن در سال )
 -4کشبافی و تریکو بافی ،گردبافی ،کنن و راشل حداکثر تا سه دستگاه ( یا حداکثر  100تن در سال )
 -5واحد تولید لباس و پوشاك حداکثر  3000دست ،انواع لباس و پوشاك در سال
 -6تولید طناب نخی یا کنفی  ،تور ماهیگیری  ،قیطان ،انواع نوار و روبان
 -7واحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجی یااستفاده از پشم شیشه
 -8واحد پارچه چاپی روش دستی ( مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره )
 -9پارچه بافی دستی ( غیر موتوری )
 -10واحد تولید فتیله نفت سوز و نوارهای صنعتی )
 -11واحد تولیدالیاف پروپلین
چرم:
 -1واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف ،دستکش  ،جلد چرمی و نظایر آن
 -2واحد تولید مصنوعات پوستی  ،از قبیل کاله پوستی  ،پوستین و موارد مشابه از پوست دباغی شده
 -3واحد تولید بستایی کفش حداکثر تا  90000جفت در سال
 -4واحدتولید کفش ماشینی حداکثر  90000جفت در سال
 -5واحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرم
 -6واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم
12

سلولزی :
 -1واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده
 -2واحدتولید پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن
گروههای الف مصوبه شماره  64677ت 78/12/26-هیات مدیران با اصالحات بعدی آن

صنعتی

 -3واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ آماده و چاپ شده
 -4واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده
 -5واحد تولید لوازم التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده
 -6واحد صحافی و چاپخانه های ساده
 -7واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای
 -8واحد نجاری و خراطی بدون انوارسازی
 -9واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تا  200مترمکعب چوب در سال بدون رنگ
 -10تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا و یا استفاده از ورق آماده
 -11واحد تولید انواع دوك و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق آماده
 -12تولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و سبد بافی از الیاف گیاهی
 -13واحد بسته بندی دستمال و محصوالت مشابه بااستفاده از کاغذ آماده
 -14واحد پرس کاری و چسباندن روکش نایلون بااستفاده از روکش آماده
 -15واحد تولید قایق های چوبی و بلم تا  200دستگاه در سال
 -16واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده
 -17واحد تولید کالسور و زونکن از مقوای آماده
13

گروههای الف مصوبه شماره  64677ت 78/12/26-هیات مدیران با اصالحات بعدی آن

صنعتی

فلزی :
 -1واحد قلمزنی انواع فلزات
 -2واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبکاری حداکثر تا سه دستگاه تراش
 -3واحد تولید درب و پنجره آهنی و آلومینیمی ( صرفا در مناطق صنعتی درون شهری )
 -4واحد تولید کانال کولر  ،لوله بخاری(صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری )
 -5واحدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش
 -6واحد صنعتی تولید ظروف آلومینیم از ورق آماده با یک دستگاه خم کن حداکثر  100تن در سال صرفاً مناطق صنعتی داخل شهری
 -7واحدمونتاژ تجهیزات گرد و غبار گیر ازقطعات آماده
 -8واحد تولید اتصاالت هیدرولیک ( پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ فشار قوی )
 -9واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل
 -10واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گاز سوز
 -11واحد تولید ترموستات

14

كانی غير فلزی :
 -1واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره ذوب
صنعتی

 -2واحد تولید آیینه  ،پوکه آمپول  ،شیشه آزمایشگاهی بدون کوره
 -3واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی ( صنایع دستی )
 -4واحد تولید پودر جوشکاری
شيميایی:
 -1واحد تولید آب مقطر

صنعتی

 -2واحدتولید نایلون و نایلکس و سلوفان ( با استفاده از رول آماده )
 -3واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی
 -4واحد طراحی و مونتاژ نت ترمز
دارویی ،آرایشی و بهداشتی:
 -1واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی ( فرموالسیون )

صنعتی

 -2واحد اختالط و بسته بندی پودر ازاله مو
 -3واحدتولید قرص و پودر اکسیژنه
 -4واحد تولید اکسیدان ،کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسیژن
 -5واحد تولید اسانس ،تنطور ،الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعی
 -6واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک
15

برق و الکترونيک :
 -1واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ ( نظیر زنگ اخبار و دربازکن )
 -2واحد تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاری و لوستر  ،از قطعات آماده
گروههای الف مصوبه شماره  64677ت 78/12/26-هیات مدیران با اصالحات بعدی آن

صنعتی

 -3واحد طراحی و تولید لوازم برقی و الکترونیکی به صورت مونتاژ مشروط بر اینکه عملیات کوره ای و عملیات تر نداشته باشد.
 -4واحد تولید لوازم پزشکی  ،آزمایشگاهی و آموزشی  ،قطعات الکترونیک
 -5واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیره
 -6واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاری
 -7واحد تولید انواع ساعت
 -8واحد طراحی و تولید تقویت کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر به صورت مونتاژ
 -9واحد تولید رادیو و تلوزیون و لوازم صوتی و تصویری
 -10واحد تولید دستگاههای برقی عالمت دهنده سمعی و بصری
 -11واحد تولید سیستم های مخابراتی مراکز تلفن
 -12واحد تولید لوازم الکترونیکی ( کامپیوتر  ،لوازم اداری و لوازم دقیق الکترونیکی )
 -13واحد تولید کنترل های ولتاژ و فرکانس
 -14واحد تولید آفتامات
 -15واحد تولید مودم و میکرو کنترل
 -16واحد طراحی و مونتاژ تایمر
 -17واحد تولید کارت و بردهای کامپیوتری
16

كشاورزی:
 -1واحد زنبورداری و پرورش ملکه ( تا ردیف  4فاقد محدودیت فاصله از امکان مسکونی )
 -2واحد پرورش پرندگان زینتی تا  100قطعه
صنعتی

 -3واحد پرورش کرم ابریشم
 -4واحد پرورش ماهی زینتی
 -5آزمایشگاه دامپزشکی
ماشين سازی:
 -1واحد قالب و مدل ( درجه ریخته گری  ،فیکچر  ،قالب قطعات استاندارد ،قالب قید و بست و ابزار قالب  ،مدل
 -2واحد تجهیزات شبکه آب و فاضالب ( پمپهای دیاگرامی  ،کف کش  ،لجن کش و تجهیزات تصفیه )

صنعتی

 -3واحد ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی ( آسانسور و قطعات آسانسور  ،پله برقی  ،باالتراك  ،جرثقیل سقفی  ،جرثقیل پشت کامیونی
 ،جک پالت باالبر و قطعات مربوطه ،نوار نقاله و … .جرثقیل )
 -4واحد پمپ و کمپرسور ( پمپهای خالء وکیوم آتش نشانی  ،آب  ،کمپرسورهای صنعتی و مصرفی و گاراژی مواد فله و تلمبه های بادی )

قیمت ساختمان  :قیمت ساختمان موضوع بند ج ماده  64قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند  1366مجلس شورای اسالمی که توسط کمیسیون تقویم امالك تعیین و ابالغ می گردد که به طور اختصار
قیمت معامالتی ساختمان نیز گفته می شود .
شهرداری در سه ماه اول سال  1400از مودیانی که عوارض و بدهی خود را بصورت نقدی و یکجا واریز نمایند عوارض آنها را براساس  %95تعرفه محاسبه خواهد نمود .همچنین این امر در سه ماه دوم بصورت
 %90و سه ماهه سوم  %85و در سه ماه چهارم  %80تعرفه منظور خواهد شد.
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توجه :
موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال 1398بایستی رعایت شود :
 -1چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت من طقه ای بر ملک مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر
اساس باالترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد.
 -2با توجه به دادنامه شماره  587مورخ  83/11/25و همچنین دادنامه شماره  48مورخ  85/2/3هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی عالوه بر جرائم
کمیسیون ماده  100در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود :
ضریب سال وقوع تخلف × قیمت من طقه ای سال صدور رأی به جز امالك تجاری که پس از قطعی شدن رأی ،عوارض آن به شکل زیر محاسبه خواهد شد.
عوارض مازاد تراکم تجاری و زیربنای احداث اعیانی تجاری در تخلفات ساختمانی :
دهه  80ـ عوارض مازاد تراکم تجاری و زیربنای احداث اعیانی تجاری از تاریخ  81/01/01تا  %90 ، 90/12/29قیمت منطقه ای روز.
دهه  70ـ عوارض مازاد تراکم تجاری و زیربنای احداث اعیانی تجاری از تاریخ  71/01/01تا  %70 ، 80/12/29قیمت منطقه ای روز.
دهه  60ـ عوارض مازاد تراکم تجاری و زیربنای احداث اعیانی تجاری از تاریخ  61/01/01تا  %50 ، 70/12/29قیمت منطقه ای روز.
دهه  50ـ عوارض مازاد تراکم تجاری و زیربنای احداث اعیانی تجاری از تاریخ  51/01/01تا  %30 ، 60/12/29قیمت منطقه ای روز.
قبل از  51/01/01عوارض مازاد تراکم تجاری و زیربنای احداث اعیانی تجاری  %10قیمت منطقه ای روز.
 -3به استناد بند (و) ماده  46قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو و همچنین حمل و نقل مسافر برون شهری (صرفاً موضوع بند الف و ب ماده 43قانون
فوق)جریمه آن به میزان  2درصد به ازای هر ماه تأخیر قابل وصول است.
 -4مرجع رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن ،کمیسیون موضوع ماده  77قانون شهرداری است.
 -5عوارض در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است.
 -6رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامی است.
تذکر :در صورت برخورد با مواردی که در این تعرفه موجود نباشد تعرفه سالهای قبل مالك عمل خواهد بود.
کلیه عوارض اراضی و ابنیه واقع در محدوده بلوك ( 5ارزش منطقه ای دارایی سال ( ) 1399غیر از سفیدار  ،شتر خوار و نوده ) با دویست در صد محاسبه شود و عوارض طرفین خیابان جهاد با  %150محاسبه
گردد.
18

فصل دوم
ساخت و ساز
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تعرفه شماره ( - )1-2عوارض زيربنا ( در حد تراكم ) ؛ صدور پروانه مسکونی از نوع تک واحدی
ردیف

عوارض

محاسبه

نحوه

نوع عوارض

منشاء
قانونی

عوارض زیر بنا (احداث
اعيانی) از نوع مسکونی
بصورت تک واحدی به
ازاء هر متر مربع

3

از  1m2تا 150m2

%90.p

2

2

4

از  1mتا 200m

%100.p

5

از  1m2تا 300m2

%120.p

6

از  1m2تا 400m2

%140.p

2

2

7

از  1mتا 500m

%160.p

8

از  1m2تا 600m2

%180.p

9

از  1m2تا باالتر از
2

600m

%200.p

*** درخواست بازدید (صدور عدم خالف  ،پایانکار ،
استعالم آب  ،برق  ،گاز و  )...بر روی عرصه و اعیان

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

2

از  1m2تا 100m2

%80.p

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

1

از  1m2تا 60m2

%70.p

توضيحات
تبصره ( : )1منظور از واحد مسکونی تک واحدی  ،اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه  ،بیش از یک واحد احداث نشود و چنانچه
در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخت ه شود تک واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا ( احداث
اعیانی مسکونی ) از نوع مجتمعهای مسکونی مالك عمل خواهد بود .
تبصره ( : )2در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر  ،سونا  ،جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات
شهرسازی به ازای هر متر مکعب  3. Pقابل وصول می باشد .چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا
مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
تبصره ( : )3مساحت پارکینگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمی گردد .سقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح تفصیلی بوده و بیش
از آن در حکم اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود.
تبصره ( : )4در صورت نوسازی بناهای مسکونی موجود در سطح شهر که دارای پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خالف و پایانکار از
شهرداری می باشند تا میزان مساحت قبل  % 40این عوارض مالك محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ( : )5به موجب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ؛ کلیه جانبازان  25درصد و باالتر  ،آزادگان  ،اسرا و خانواده شهدا
(همسر  ،فرزندان و والدین)  ،رزمندگان و سایر مشمولین مقرر در ماده  1تصویب نامه مذکور از پرداخت عوارض شهرداری و هزینه
های صدور پروانه ساخت تا  120متر مربع معاف می باشند .مازاد بر  120متر مربع مشمول پرداخت عوارض است.
تبصره ( : )6بخشنامه شماره  8616/1/3/34مورخ  1371/4/28وزارت 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  100بر اساس جرائم سال تخلف عمل
خواهد شد.
تبصره ( : )7مستند به ردیف ( )2بند ج ماده ( )80برنامه ششم توسعه مصوب  95/12/25که اشعار میدارد افراد تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت
هزینه های صدور پروانه ساختمانی  ،عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب  ،فاضالب  ،برق و گاز برای واحد های
مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف تا  120متر مربع با ضریب صفر درصد محاسبه می گردد.

ساختمانهای ویالیی مبلغ  1/000/000ریال
بهای خدمات صدور استعالم  4/000/000ریال می باشد
پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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استــانداري تهــران

تعرفه شماره ( - )2-2عوارض زيربنا ( در حد تراكم ) ؛ صدور پروانه مسکونی از نوع چند واحدی
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء

توضيحات

قانونی

تبصره ( : )1منظور از واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری و

عوارض زیر بنا (احداث
ساختمانی مجتمعها و

تبصره ( : )2در محاسبه کلیه هزینه های ساخت و ساز تعاونیهای مسکن مهر بر اساس تصمیم نامه

آپارتمانهای مسکونی

شماره /126560ت43165ن مورخ  88/6/24ریاست جمهوری اقدام خواهد شد.

2

تا زیر بنای  400متر مربع

( .%100.Pميانگين سطح واحد )100 /

3

تا زیر بنای  600متر مربع

( .%110.Pميانگين سطح واحد )100 /

4

از  600تا  1500متر مربع

(. %130.pميانگين سطح واحد )100 /

5

از  1500تا  3000متر مربع

(. % 140.Pميانگين سطح واحد )100 /

6

بيش از  3000متر مربع

(. % 150.Pميانگين سطح واحد )100 /

هزینه بازدید مجتمع های مسکونی به ازاء هر واحد  500/000ریال مشروط بر اینکه

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

1

تا زیر بنای  200متر مربع

( .%90.Pميانگين سطح واحد )100 /

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

اعيانی) صدور پروانه

یا در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

تبصره ( : )3مساحت پارکینگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمی گردد .سقف متراژ خرپشته
برابر ضوابط طرح تفصیلی بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوارض
نیز خواهد بود.
تبصره ( : )4در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر  ،سونا  ،جکوزی (خارج از
اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مکعب  3pقابل وصول میباشد.
چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی
گیرد.
تبصره ( : )5در صورت نوسازی بناهای مذکور موجود در سطح شهر که دارای پروانه ساختمانی یا
گواهی عدم خالف و پایانکار از شهرداری میباشند تا میزان مساحت قبل  % 40این عوارض مالك

از  4/000/000ریال بیشتر نباشد .هزینه بازدید هرواحد آپارتمان  500/000ریال

محاسبه قرار میگیرد.

میباشد.
بهای خدمات صدور استعالم بابت هر واحد  3/000/000ریال می باشد.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر

21

استــانداري تهــران

تعرفه شماره ( - )3-2عوارض زيربنا ( در حد تراكم ) ؛ زيربنای احداث اعيانی تجاری از نوع تک واحدی
ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

نوع عوارض

1

همکف

15p

2

زیر زمين

11P

)%60 P (n + 12

3

اول

10p

)%50 P (n +12

4

دوم

9p

)%45 P (n +12

5

سوم به باال

8p

)%35 P (n +12

6

انباری

8p

)%20 P (n +12

7

نيم طبقه

8p

)%20 P (n +12

منشاء

توضيحات

قانونی

تک واحدی

چند واحدی (مجتمع)

)p (n + 12

تبصره ( : )1عوارض زیربنای احداث اعیانی زیرزمین (پایین تر از همکف) چنانچه قابلیت تجاری شدن را
داشته باشد  ،به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین اول  %10کمتر از عوارض زیربنای احداث اعیانی زیرزمین

*** درخواست بازدید (صدور عدم خالف -پروانه -پایانکار -استعالم آب  ،برق  ،گاز و
 )...برروی عرصه و اعیان مجتمع های تجاری به ازاء هر واحد معادل  1/000/000ریال
مشروط براینکه از مبلغ 5.000.000ریال تجاوز ننماید .در صورتی که درخواست بازدید
صرفاً جهت یک واحد تجاری باشد بازدید معادل 1/500/000ریال خواهد بود.
*** براساس قانون جامع ایثارگران ؛ کلیه جانبازان  ،آزادگان  ،اسرا و خانواده شهدا
(همسر  ،فرزندان و والدین)  ،رزمندگان و سایر مشمولین مقرر در ماده  1تصویب نامه
مذکور هزینه صدور پروانه ساختمانی  20متر مربع تجاری آنان با ضریب صفر محاسبه و
مازاد آن مشمول پرداخت عوارض مصوب می باشد.
بهای خدمات صدور استعالم برای هر واحد تجاری  5/000/000ریال می باشد.

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

سقف آن  30واحد خواهد بود.

تبصره ( : )2ضریب عوارض بناهای سرایداری  ،نگهبانی  ،اطاق کارگری  ،اطاق مدیریت مجتمع و مجتمع
های تجاری معادل  5pخواهد بود.
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

نکته n :1تعداد واحدهای تجاری بوده كه حداقل آن  2و حداكثر

اول برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد.

تبصره ( : )3در صورت نوسازی بناهای تجاری موجود که دارای پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خالف و
پایانکار تجاری از شهرداری یا مجوز کاربری تجاری از کمیسیون ماده پنج می باشند تا میزان مساحت قبل
 %50عوارض زیربنای احداث اعیانی مالك محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ( : )4ضریب عوارض فضاهای مشاعات مجتمع های تجاری شامل راهروها  ،نمازخانه  ،راه پله ،
سرویس های بهداشتی تأسیسات  ،خرپشته و  3p ...خواهد بود.
تبصره ( : )5در خصوص فضاهای باز مورد استفاده در کاربری تجاری که در راستای انجام فعالیت مربوطه
مثل باراندازهای دفاتر فروش آهن -گاراژ  ،کارواش  ،پمپ بنزین  ،بارانگیر  ،توقفگاه و  ...ضریب عوارض
 5Pخواهد بود.
تبصره ( : )6در محاسبه عوارض زیربنای احداث اعیانی برای واحدهای خدمات عمومی مثل میادین میوه و تره
بار و بازار عرضه مستقیم کاال (دارای مجوز از مراجع ذیربط)  %25 Pزیربنای احداث اعیانی تجاری لحاظ
می شود.
تبصره ( : )7چنانچه بنای تجاری احداثی در کاربری مسکونی و غیره باستثناء تجاری باشد و کمیسیون ماده
صد اقدام به صدور رأی جریمه نماید  ،ضرایب  Pدو برابر خواهد شد  .کاربری قابلیت تجاری نیز مشمول این
بند خواهد بود.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )4-2عوارض زيربنا ( در حد تراكم ) ؛ زيربنای احداث اعيانی تجاری از نوع چند واحدی
ردیف

نوع عوارض

منشاء

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

قانونی

عوارض زیربنای احداث اعيانی

تبصره ( : )1درمحاسبه عوارض زیربنای احداث اعیانی مجمتع های تجاری مانند پاساژ،

یک متر مربع از چند واحد

تیمچه  ،سرای و امثالهم  ،عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل %80

تجاری

1

در زیرزمين

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

قیمت منطقه ای جبهه اول مالك عمل می باشد.
6 p (1 

4

در طبقه دوم

4p
) n (l  l )  (h  h
(1  
)
5
10
10

5

در طبقه سوم به باال

3p
) n (l  l )  ( h  h
(1  
)
5
10
10

6

نيم طبقه (بالکن داخل مغازه)

 =Lطول دهنه به متر

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

2 p (1 

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

3

در طبقه اول

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

5 p (1 

مشاعی که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت
می نماید مشمول عوارض زیربنای احداث اعیانی  3Pخواهد بود.
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

2

در همکف

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

12 p (1 

تبصره ( : )2واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند  ،فضای باز

تبصره ( : )3در صورت نوسازی بناهای تجاری موجود که دارای پروانه ساختمانی تجاری
از شهرداری یا مجوز کاربری تجاری از کمیسیون ماده پنج می باشند تا میزان مساحت قبل
 %50عوارض زیربنای احداث اعیانی مالك محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ( : )4درخصوص انباری ملحق و یا مجزا یک واحد تجاری عوارض متعلقه به ازاء
هرمترمربع برای انباری ملحق به واحد تجاری معادل %50عوارض یک مترمربع زیربنای
احداث اعیانی محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازاء هر متر مربع معادل
 %40عوارض یک مترمربع زیربنای احداث اعیانی تجاری همان طبقه قابل احتساب و
وصول می باشد.
تبصره ( : )5عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.
تبصره ( : )6در مجتمع های تجاری که عرض دهنه و ارتفاع واحدهای تجاری بیشتر از

 =Loطول دهنه مجاز به متر

حد مجاز است مالك عمل میانگین عرض دهنه و ارتفاع واحدهای غیر مجاز است.

 = hطول ارتفاع به متر

تبصره ( : )7چنانچه بنای تجاری احداثی در کاربری مسکونی و غیره باستثناء تجاری باشد

 =hoطول ارتفاع مجاز به متر

و کمیسیون ماده صد اقدام به صدور رأی جریمه نماید  ،ضرایب  Pدو برابر خواهد شد .

 = nتعداد واحد تجاری

کاربری قابلیت تجاری نیز مشمول این بند خواهد بود.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )5-2عوارض زيربنا ( در حد تراكم ) ؛ زيربنای احداث اعيانی اداری
ردیف

نوع عوارض

منشاء

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

قانونی

عوارض زیربنای احداث

تبصره( :)1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهای اداری میباشد که رعایت

اعيانی اداری

ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب ( هادی ،تفصیلی ) حسب مورد ،مالك

عوارض زیربنای احداث
اعيانی ( احداث اعيانی)

چند واحدی

تک واحدی

عمل قرار می گیرد .
تبصره ( : )2ضریب عوارض بناهای سرایداری  ،نگهبانی  ،اطاق کارگری  ،اطاق

(مجتمع)

هر متر مربع

1

همکف

10p

)%60 P ( n +12

2

زیرزمين

6p

)%50 P (n +12

3

اول

7p

)%40 P (n +12

4

دوم

4p

)%30 P (n +12

5

سوم به باال

3p

)%20 P (n +12

6

انباری

3p

)%20 P (n +12

7

نيم طبقه

3p

)%20P (n +12

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

واحدهای اداری به ازاء

مدیریت مجتمع و مجتمع های اداری معادل  5pخواهد بود.

نکته n :1تعداد واحدهای اداری بوده که حداقل آن  2و حداکثر سقف آن  30واحد خواهد بود.

تبصره ( : )3ضریب عوارض فضاهای مشاعات مجتمع های اداری شامل راهروها ،
نمازخانه  ،راه پله  ،سرویس های بهداشتی تأسیسات  ،خرپشته و  3p ...خواهد بود.
تبصره ( : )4در صورت نوسازی بناهای اداری موجود در سطح شهر که دارای پروانه
ساختمانی یا گواهی عدم خالف و پایانکار از شهرداری میباشند تا میزان مساحت قبل 50
 %این عوارض مالك محاسبه قرار میگیرد.
*** درخواست بازدید (صدور عدم خالف -پروانه -پایانکار -استعالم آب  ،برق  ،گاز
و  )...برروی عرصه و اعیان مجتمع های اداری به ازاء هر واحد معادل  300.000ریال
مشروط براینکه از مبلغ 2.000.000ریال تجاوز ننماید .در صورتی که درخواست بازدید
صرفاً جهت یک واحد اداری باشد بازدید معادل  500/000ریال خواهد بود.

بهای خدمات صدور استعالم واحدهای اداری مبلغ  2/000/000ریال می باشد.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )6-2عوارض زيربنا ( در حد تراكم ) ؛ زيربنای احداث اعيانی واح دهای صنعتی
ردیف

1

نوع عوارض

ماخذ و نحوه

منشاء

محاسبه عوارض

قانونی

توضيحات

عوارض زیربنای احداث اعيانی

 K.Pبه ازای

تبصره( :)1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه

واحدهای صنعتی

هر متر مربع

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

20p

3

اول

17p

4

دوم

16p

5

سوم به باال

15p

6

انباری -خرپا

15p

7

نيم طبقه

15p

8

سایبان

14p

تبصره ( : )3ضریب عوارض بناهای سرایداری ،دفنری و اداری  ،نگهبانی  ،اطاق کارگری  ،اطاق مدیریت مجتمع
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

2

زیر زمين

15p

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

همکف

باشد عالوه بر عوارض های متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال دارد .
و مجتمع های صنعتی معادل  5pخواهد بود.
تبصره ( : )4ضریب عوارض فضاهای مشاعات مجتمع های صنعتی شامل راهروها  ،نمازخانه  ،راه پله  ،سرویس
های بهداشتی تأسیسات  ،خرپشته و  3p ...خواهد بود.
تبصره ( : )5در صورت نوسازی بناهای صنعتی موجود در سطح شهر که دارای پروانه ساختمانی یا گواهی عدم
خالف و پایانکار از شهرداری می باشند تا میزان مساحت قبل  % 60این عوارض مالك محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ( : )6نحوه محاسبه انواع مخازن زمینی  ،هوایی و غیره در واحدهای صنعتی  2pبر اساس

متر مکعب

خواهد بود.
*** هزینه کارشناسی بازدید و رسیدگی به کارگاه و کارخانجات تا سقف  1000متر مربع بنا مبلغ
5/000/000ریال و بیشتر از آن  10/000/000ریال خواهد بود.
هزینه کارشناسی بازدید اراضی بدون بنا  5/000/000ریال می باشد.
بهای خدمات صدور استعالم واحدهای صنعتی مبلغ  50/000/000ریال می باشد.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )7-2عوارض زيربنای احداث اعيانی صدور پروانه و يا صدور مجوز جهت هتل ها و اماكن گردشگری و مسافرخانه ها
ردیف

نوع عوارض

1

همکف

8p

2

زیر زمين

3p

3

اول

5p

4

دوم

4p

5

سوم به باال

3p

6

انباری

3p

7

نيم طبقه

3p

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء

توضيحات

قانونی

عوارض زیربنای احداث اعيانی صدور پروانه و یا

تبصره ( : )1به استناد ماده  8قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی عوارض زیربنای

صدور مجوز جهت هتل ها و اماكن گردشگری و

احداث اعیانی صدور پروانه جهت هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها برابر بخش صنایع

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

مسافرخانه ها به ازای هر متر مربع

خواهد بود.
تبصره ( : )2به استناد بند  4ماده  22قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت مصوب 84/8/15؛ عوارض ناشی از تغییر کاربری و مازاد تراکم با اقساط پنج تا ده ساله از
شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد (با تقاضای
سازمان گردشگری).
تبصره ( :)3فضاهای تجاری شامل رستوران  ،غرفه تجاری  ،صنایع دستی و  ...که خارج از فضای
هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها احداث می گردد مشمول پرداخت عوارض تجاری
تعرفه  3-2می باشند.
تذكر :فضاهای تجاری شامل رستوران غرفه تجاری  ،صنایع دستی  ،عتیقه فروشی آرایشی و غیره
که درب ورودی آنها در مجموعه های مذکور باز می شود و راه مستقیم به شهر ندارد مشمول

*** هزینه کارشناسی بازدید و رسیدگی به هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها

پرداخت عوارض زیربنای احداث اعیان هتل ها و  ...می باشند.

مبلغ  2/000/000ریال میباشد.

بهای خدمات صدور استعالم واحدهای فوق الذکر مبلغ  20/000/000ریال می باشد.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره (- )8-2

عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی،ورزشی ،فرهنگی ،هنری ،بهداشتی درمانی بخش غيردولتی اعم از اشخاص حقيقی يا حقوقی

ردیف

نحوه
نوع عوارض

محاسبه
عوارض

منشاء

توضيحات

قانونی

بر اساس بند هـ تبصره  9بودجه سال  1397كل كشور

عوارض صدور پروانه ساختمانی
واحدهای آموزشی،ورزشی ،فرهنگی،

تبصره ( : )1بر اساس ردیف ( )1بند (ت) ماده  37قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  ،فضاهای آموزشی  ،پژوهشی و

هنری ،بهداشتی درمانی بخش

اداری حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخ ت و ساز با ضریب صفر محاسبه میگردد .همچنین براساس تبصره ذیل ماده 95

1

در زیرزمين

3p

2

در همکف

5p

3

در طبقه اول

3p

4

در طبقه دوم

2p

5

درطبقه سوم به باال

6

انباری در زیرزمين و یا همکف

7

اماكن ورزشی دارای موافقت اصولی
از تربيت بدنی استان تهران

P
2p
3p

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

حقوقی به ازاء هر متر مربع

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

غيردولتی اعم از اشخاص حقيقی یا

قانون برنامه ششم توسعه کشور  ،مساجد  ،مصلی ها  ،اماکن صرفاً مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه های
علمیه شامل مراکز آموزشی و پژوهشی و اداری  ،پرداخت هزینه عوارض ساخت و ساز برای فضای اصلی برمبنای صفر درصد
محاسبه می گردد.
تبصره ( : )2شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات عمومی غیر دولتی و واحدهای وابسته به آنها که با اصول
بازرگانی اداره می شوند  ،مشمول تعرفه عوارض زیربنای احداث اعیانی یک واحد تجاری برای صدور پروانه ساختمانی می
باشند.

تذكر :در صورت داشتن تخلف تعرفه های فوق با %30
افزایش محاسبه خواهد شد.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )9-2عوارض صدور پروانه ساختمانی كابری درمانی شامل واحدهای مطب پزشکان  ،دندانپزشکی  ،بينايی سنجی  ،راديولوژيستها  ،سونوگرافی  ،داروخانه ها و حرف وابسته

ردیف

نوع عوارض

منشاء

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

قانونی

2

در همکف

5p

3

از طبقه اول به باال

2p

4

انباری در زیر زمين یا همکف و دیگر طبقات

2p

افزوده

1

در زیرزمين

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش

درمانی به ازای هر متر مربع

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

عوارض صدور پروانه ساختمانی با كاربری

3p

توضيحات
تبصره( : )1مطب پزشکان  ،دندانپزشکان ،رادیولوژیستها  ،سونوگرافی ،
داروخانه ها در صورت تقاضای صدور پروانه ساختمانی مختلط در یک 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 (تک
واحدی و مجتمع) هر یک بطور جداگانه و بر اساس تعرفه مربوط محاسبه
خواهد شد.
بهای خدمات صدور استعالم واحدهای فوق الذكر مبلغ 7/000/000ریال
می باشد.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )10-2عوارض حصاركشی و ديواركشی برای امالك فاقد مستحدثات
ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

نوع عوارض

منشاء
قانونی

عوارض صدور مجوز احصار

تبصره( : )1صدور مجوز احصار از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و با درخواست مالک انجام می پذیرد.

عوارض صدور مجوز احصار در

1

مورد اراضی مسکونی  ،تجاری ،
صنعتی و اداری داخل محدوده شهر

تبصره ( : )2صدور مجوز احصاربنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده وهیچگونه مجوزی درجهت احداث بنا
محسوب نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.

5p.L.H

تبصره ( :)3چنانچه مدارك معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضائی و ذیصالح مبنی بر

به ازاء هرمترطول

تشکیک و یا نفی مالکیت متقاضی به شهرداری ارائه شود ،صدور مجوز احصار متوقف خواهد شد.

ازاء هر مترطول
عوارض صدور مجوز احصار در

3

مورد اراضی كشاورزی و

4P.L.H

سایركاربریها به ازاء هر مترطول
در فرمول فوق:
 = Lطول دیواركشی
 = Hارتفاع دیوار با هر نوع مصالح به جز فنس و سيم خاردار

تبصره ( : )4به استناد ماده  110قانون شهرداری نسب ت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

2

10p.L.H

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

عوارض صدور مجوز احصار در
مورد اراضی واقع در حریم شهر به

توضيحات

در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی
باشد ،شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن
که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند به منظور تأمین نظر
و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را
به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک
ابالغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب
قطعی تلقی میشود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده  77ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده  77در حکم سند
قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب
شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد.
تبصره ( :)5حداکثرارتفاع مجاز جهت احصار  2/5متر می باشد که با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی
شهر احداث خواهد شد( .شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید)
تذکر :هنگام صدور مجوز دیوار و فنس عوارض هر یک به تفکیک محاسبه و جمع آن مالك عوارض صدور پروانه خواهد بود.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )11-2عوارض زيربنای واحدهای كشاورزی و دامداری
ردیف

1

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عوارض بنای گلخـــانه های مسقف كشاورزی با مصالح سبک مانند :

و دامداری ها و مرغداری ها و آبزیان

صفر درصد
4p

3

انبار واحد كشاورزی

4p

4

انبار علوفه و بهاربند دامداری ها

3p

5

مخازن ذخيره آب و مایعات جهت واحدهای كشاورزی اعم از آبياری
تحت فشار  ،پرورش ماهی و آبزیان

تبصره : 1کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده کشاورزی دارای موافقت

%50P.H

6

سيلو  ،انبار غالت (مترمکعب)

2p

7

سالن سوله گلخانه توليد و فرآوری محصوالت كشاورزی و توليد آرد

6p

*** هزینه كارشناسی بازدید و رسيدگی به واحدهای كشاورزی و دامداری مبلغ 500/000

ریال ميباشد.

اصولی از وزارت جهادکشاورزی باشند طبق تعرفه مشمول پرداخت عوارض می
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

عوارض گلخانه ها با مصالح ساختمانی (سنگين)

قانونی

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

لوله های پوليکا ،چوب و پوشش پالستيک و شيشه

2

منشاء

توضيحات

باشند و در صورت اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع و معادن مشمول پرداخت
عوارض طبق تعرفه صنعتی خواهند بود.
تبصره : 2ضریب عوارض بناهای سرایداری ،نگهبانی ،اطاق کارگری  ،تأسیسات
 ،سرویس بهداشتی و  2p ...خواهد بود.
بهای خدمات صدور استعالم واحدهای فوق الذکر مبلغ  5/000/000ریال می باشد.
تبصره  : 3باستناد نامه شماره  96/4/2667مورخه  1396/01/29معاون هماهنگی
امور عمرانی استانداری تهران عوارض احداث گلخانه با مصالح سبک با ضریب
صفر محاسبه خواهد شد.
تبصره  : 4در صورت احداث سازه گلخانه با مصالح سبک بدون اخذ پروانه یا
مازاد پروانه ضریب محاسبات  5pخواهد بود.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )12-2عوارض كسر پاركينگ با توجه به قوانين وضوابط مربوطه برای زيربناهای مسکونی وغيرمسکونی
ردیف

نحوه

نوع عوارض

محاسبه
عوارض

واحدهای مسکونی،
تجاری ،اداری و
غيره بطوریکه
دارای شرایط
خاص شامل 6
تبصره حذف
پاركينگ باشد به
ازای هر متر مربع

1

مسکونی

15p

2

تجاری

30p

3

اداری  ،صنعتی

20p

4

سایر كاربری ها

5p

تبصره ( : )1درصورتی که براساس ضوابط ،احداث پارکینگ دریک ساختمان ضرورت داشته باشد ،شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده و

كسر پاركينگ برای

توضيحات

قانونی
دستورالعمل های شماره  2331/3/34مورخ  1371/2/7و  10740/1/3/34مورخ  1371/6/4وزارت كشور

عوارض حذف و

منشاء

ندارد .بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی ،پارکینگ درنظر گرفته نشود ،صدور پروانه ساختمانی ممنوع
می باشد مگر در شرایط خاص که شامل  6بند ذیل می باشد:
 .1ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض  45متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
 .2ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض  20متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
 .3ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
 .4ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه  ،امکان عبور اتومبیل نباشد.
 .5ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد  ،احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
 .6در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره ( : )2شیب مقرر در بند  5بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.
تبصره ( : )3شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره( : )4بر اساس رأی قطعی شماره  1477-1481مورخ  86/12/12هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره  5ماده
 100قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را مع ین و متخلف را براساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه
محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن  ،خالف هدف و حکم مقنن است.
تبصره  :5به منظور تشویق احداث کنندگان پارکینگ  ،سازندگان پارکینگ های عمومی طبقاتی در کاربری مربوط با رعایت سایر ضوابط شهرسازی
مشمول عوارض احداث بنا نمی گردد.
تبصره  :6متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفضیلی شهرداری محاسبه میشود.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )13-2عوارض تأمين سرانه های خدمات عمومی و شهری
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه

منشاء

محاسبه عوارض

قانونی

توضيحات

8p

تبصره ( : )1کلیه امالکی که باستناد مواد  147و  148و غیره سند دریافت و

10p

عوارض تامین سرانه ها را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت

2

عوارض تامين سرانه ها عرصه با كاربری تجاری به ازاء هر مترمربع

3

عوارض تامين سرانه ها عرصه با كاربری صنعتی و اداری به ازاء هرمترمربع

8p

4

عوارض تامين سرانه ها عرصه سایر كاربری به ازاء هرمترمربع

2p

عوارض تامین سرانه ها بر اساس سال صدور سند مالکیت می باشند.
تبصره( : )2عوارض تامین سرانه ها در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعالم و

1

فنس كشی با اخذ مجوزهای قانونی

50 % P

2

دیواركشی با اخذ مجوزهای قانونی

100 % P

توضيحات :چن انچه مودی پس از اخذ مجوز فنس کشی اقدام به دیوارکشی یا احداث بنا نماید  %50الباقی
هزینه تامین سرانه ها به قیمت روز و بر اساس دفترچه تعرفه عوارض ساختمانی از مودی اخذ خواهد شد.

* تامين سرانه ها عرصه ( اراضی با رعایت حد نصاب ):

× k × p

* تامين سرانه ها عرصه ( اراضی كمتر از حد نصاب ) :

 × 2k × pمساحت عرصه

مساحت عرصه

صدور پاسخ استعالم دفاتر اسناد رسمی قابل وصول و یا پس از صدور رأی
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

عوارض تامين سرانه ها اراضی باغی و زراعی داخل حریم و خارج از محدوده به ازاء هر متر مربع

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

1

عوارض تامين سرانه ها عرصه با كاربری مسکونی به ازاء هر متر مربع

کمیسیون ماده صد عالوه بر جرائم ،عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد.
تبصره ( :)3امالکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد
طرح تفصیلی می باشند و لیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار
دارند و از طریق مواد  147و  148و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت
عوارض مذکور می باشند.
تبصره ( : )4چنانچه مالک یا مالکین به موجب دادگاه یا مقررات ثبت اسناد
تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز برابر عوارض تامین سرانه ها
وصول خواهد شد.
تبصره( :)5ضریب تامین سرانه ها تفکیک عرصه در روستاهای واقع در حریم
شهر:
الف) با کاربری مسکونی و تجاری  %50تعرفه
ب) با کاربری صنعتی و اداری  %75تعرفه
ج) سایر کاربری ها  Pخواهد بود.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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تعرفه شماره ( - )14-2عوارض تأمين سرانه های خدمات عمومی و شهری اعيانی
ردیف

نوع عوارض

منشاء

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

قانونی

عوارض تامين سرانه ها اعيانی اعم از مسکونی،

تبصره ( : )1در خصوص تامین سرانه ها اعیانی که دارای صورتجلسات تامین

تجاری  ،اداری و سایر به ازاء هرمترمربع

سرانه ها ی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تامین سرانه ها وصول خواهد

3

صنعتی

 %100ارزش معامالتی ساختمان(قيمت بنا(

قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود.

4

اداری

 %50ارزش معامالتی ساختمان(قيمت بنا(

5

كشاورزی

 %50ارزش معامالتی ساختمان(قيمت بنا(

6

خدماتی  ،فرهنگی  ،درمانی و سایر

 %50ارزش معامالتی ساختمان(قيمت بنا(

7

انبار و پاركينگ تجاری

 %70ارزش معامالتی ساختمان(قيمت بنا(

8

انبار و پاركينگ مسکونی

 %30ارزش معامالتی ساختمان(قيمت بنا(

تذكر:

ساختمانها از نظر نوع اسکت به شش دسته تقسیم می گردند:
الف) ساختمان اسکلت فلزی
ب) ساختمان اسکلت بتونی که فقط ستون ها و سقف آن از بتون باشد.

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

2

تجاری

 %150ارزش معامالتی ساختمان(قيمت بنا(

تبصره ( :)2عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

1

مسکونی

 %30ارزش معامالتی ساختمان(قيمت بنا(

شد.

تبصره ( : )3این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست
متقاضی برای تامین سرانه ها اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای
تامین سرانه ها اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و
بدون تقاضای مالک برای تامین سرانه ها  ،وصول آن غیر قانونی است.
تبصره ( : )4در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تامین سرانه ها
اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این
گواهی برای تامین سرانه ها اعیانی فاقد ارزش است.

ج) ساختمان اسکلت تمام بتونی که ستون ها  ،سقف و دیوار آن از بتون باشد.
د) سوله
ه) ساختمان اسکلت آجری
و) سایر ساختمان ها
پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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تعرفه شماره ( - )15-2عوارض مسکونی و غيرمسکونی و ساير كاربری ها برای مازاد بر تراكم
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه

منشاء

محاسبه عوارض

قانونی

توضيحات
تبصره ( : )1وصول عوارض مازاد بر تراکم پایه بر اساس عرصه بعد از عقب نشینی و اصالح سند*

عوارض مازاد تراكم در اراضی و امالك مسکونی به ازای هر متر مربع

می باشد .

اول

8p

دوم

10p

تبصره ( : )3میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال

سوم

12p

چهارم

14p

پنجم

18p

7

ششم به باال

20p

8

مازاد تراكم اداری به ازای هر متر مربع

12p

9
10
11
12

مازاد تراكم صنعتی به ازای هر متر مربع

15p

مازاد تراكم تجاری به ازای هر متر مربع

20p

مازاد تراكم نيم طبقه تجاری به ازای هر متر مربع

10p

مازاد تراكم نيم طبقه صنعتی به ازای هر متر مربع

7p

مازاد تراكم انباری تجاری به ازای هر متر مربع

8p

مازاد تراكم سایر كاربریها به ازای هر متر مربع

3p

13
14

در نقاط مختلف شهر بر اساس ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می باشد :
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

ضرایب فوق مشروط بر اینکه از  6برابر ارزش معامالتی ساختمان بيشتر نباشد.

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

1
2
3
4
5
6

همکف

6p

تبصره(: )2متقاضی مکلف به پرداخت عوارض زیربنا عالوه بر عوارض مازاد تراکم می باشد.

تراكم مسکونی

سطح اشغال

تراكم پایه

(درصد)

(درصد)

تراكم مازاد تا سقف
پيش بينی شده در طرح
(درصد)

كم-متوسط  -زیاد

*اصالح سند شامل اجرای ماده  45قانون ثبت و صلح معوض برای امالك قولنامه ای می شود و
شهرداری قبل از اصالح سند نمی تواند پایان کار صادر نماید.
** تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده و تراکم پیش
بینی شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر مجوز آن را داده،
بدیهی است چنانچه مؤدی ،متقاضی استفاده از تراکم بیشتر از مجاز باشد بایستی پس از اخذ مصوبه
کمیسیون ماده  5عوارض آن بر اساس بند  2وصول شود.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( – )16-2عوارض برای ارزش افزوده ناشی از درخواست تغيير كاربری امالك
ردیف

نوع عوارض

نحوه محاسبه

منشاء

عوارض

قانونی

عوارض تغيير كاربری

تبصره ( : )1برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری  ،برابر ضوابط طرح تفصیلی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در

به ازای هر متر مربع

حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن  ،جهت تصویب کمیته فنی طرح تفصیلی با کمیسیون موضوع ماده  5قانون

3

اداری  ،انتظامی

18p

4

صنعتی و مشاغل مزاحم

24p

5

حمل و نقل و انبار

8p

6

تأسيسات و تجهيزات

5p

7
8

آموزشی  ،فضای سبز و
مذهبی
بهداشتی درمانی ،
ورزشی و سایر

P
P

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

2

تجاری

36p

شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض اقدام نمود.
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

1

مسکونی

12p

شهری

توضيحات

تبصره ( : )2در هنگام تغییر کاربری ملک به کاربری دیگر برای محاسبه عوارض  ،مابه التفاوت ضریب  Kدر کاربری مبدأ به مقصد لحاظ
می شود در صورتیکه تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است.
تبصره ( : )3برای محاسبه عوارض تغییر کاربری در حریم شهرها دو برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل می گردد.
تبصره ( : )4در مواردی که در قبال تغییر کاربری زمین  ،بخشی از ملک به شهرداری واگذار میگردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری از
عوارض تغییرکاربری  ،دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد باقی مانده پالك مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد  ،در غیر
اینصورت مابه التفاوت عوارض تغییر کاربری اخذ خواهد شد.
تبصره ( : )5بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصالح  ،مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ در این خصوص به
مودی بایستی مسترد گردد.
تبصره ( : )6چنانچه براساس طرح تفصیلی شهر کاربری ملک تغییر کرده باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
خواهد بود.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )17-2عوارض بهره برداری در كاربری غير مرتبط
ردیف

عوارض کاربری با قابلیت تجاری

24p

عوارض کاربری با قابلیت تجاری
برای بالکن و انباری تجاری

15p

تبصره ( : )1امالکی که بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول
و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

2

عوارض کاربری با قابلیت تجاری

به ازاء هر مترمربع

قانونی

پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خالف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

1

نوع عوارض

نحوه محاسبه عوارض

منشاء

توضيحات

اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده  5و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول
است .همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده  5می بایستی
نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند.
تبصره ( : )2در مجتمع های تجاری ،عالوه بر فضای باز طبقات به راهروی جلوی مغازه ها  ،راه
پله ها  ،سرویس بهداشتی و نمازخانه ها عوارض مازاد بر تراکم تجاری تعلق نمیگیرد و صرفاً
عوارض زیربنای احداث اعیانی از آنها قابل وصول است.

تبصره ( : )3چنانچه بنای تجاری بدون اخذ پروانه ساختمانی در کاربری با قابلیت تجاری احداث
و پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح و رأی جریمه صادر گردد  ،مشمول پرداخت این عوارض
نمی باشد.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )18-2عوارض تجديد و اصالح پروانه ساختمانی بعد از پنج سال اعتبار اوليه
نوع عوارض

ماخذ و نحوه

منشاء

محاسبه عوارض

قانونی

توضيحات

عوارض تجدید

تبصره( : )1تجدید پروانه بناهائی در مهلت مقرر عملیات آن شروع لکن بصورت نیمه تمام رها شده باقی مانده به استناد تبصره  2ماده  29قانون نوسازی

پروانه بناهائی

عالوه بر عوارض مقرر در قانون بابت تطویل عملیات ساختمانی به ازای هر بار تجدید  %xعوارض ( زیربنا و زیربنای احداث اعیانی ) زمان صدور

كه در مهلت

محاسبه خواهد شد .

مقرر عمليات آن

تبصره ( : )2پروانه های ساختمانی که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی

تمام رها شده
تجدید اول
تجدید دوم

%10

عوارض

( زیربنا و پذیره )

%20

عوارض

( زیربنا و پذیره )

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

بصورت نيمه

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

شروع لکن

نمی شوند.
تبصره ( : )3مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی جهت تجدید پروانه مراجعه می نمایند  ،در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی
ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا تجدید پروانه  ،مکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض زیربنا می باشند.
 = A2 – A1عوارض تجدید پروانه
 )1نماد  A1عبارتست از عوارضات پرداختی قبلی
 )2نماد  A2عبارتست از عوارض محاسبه شده به روز
تبصره ( : )4منظور از شروع عملیات ساختمانی اجرای فونداسیون می باشد و مالک موظف به اعالم شروع به مهندس ناظر شهرداری می باشد.
تبصره ( : )5مؤدیانی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری
می تواند پس از کسر ( % 20درصد)  ،نسبت به عودت وجوه واریزی صرفاً جهت صدور پروانه اقدام نمایند( .عوارض تفکیک  ،نوسازی یا سطح شهر،
آموزش و پرورش ،حق النظاره مهندسی ،خزانه و آماده سازی قابل استرداد نیست) .

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )19-2عوارض تعمير ساختمان (تعميرات اساسی)
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

منشاء

عوارض

قانونی

تبصره ( : )1تامادامی که مالکین و یا قائم مقام قانونی آنها تغییری در وضعیت ملک خود اعم از

عوارض تعمير ساختمان (تعميرات اساسی)

واحدهای مسکونی ،اداری ،تجاری ،آموزشی ،ورزشی ،مذهبی ،پزشکی ،درمانی و غیره بوجود نیاورند

به ازاء هر متر مربع

3

واحدهای اداری  -صنعتی

20% P

واحدهای آموزشی  ،ورزشی ،مذهبی،

4

5% P

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

2

واحدهای تجاری

20% P

که مغایر با مفاد پروانه ساختمان و نقشه تایید شده از سوی شهرداری نباشد ،عوارض تحت عنوان تعمیرات
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

1

واحدهای مسکونی

10% P

پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و غيره

توضيحات

به آنان تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ( : )2این عوارض شامل تعمیرات جزئی یا داخلی (نقاشی  ،کف سازی و  )....نخواهد شد و صرفاً
تعمیرات اساسی مثل تعویض سقف یا ستون یا پل گذاری را مشمول می شود.
تبصره ( : )3چنانچه مالک یا قائم مقام قانونی وی بدون دخل و تصرف و یا تغییر در ارتفاع و سقف بی
آنکه از مفاد پروانه ساختمانی و نقشه مورد تایید شهرداری عدول نماید و صرفاً نسبت به تعویض سقف
اقدام کند ،پس از تایید واحد فنی و شهر سازی این عوارض از وی قابل وصول می باشد .
تبصره ( : )4نحوه محاسبه عوارض مربوط به تعویض سقف برای واحدهای مسکونی و غیره که بصورت
شیب دار اجرا می شوندمعادل  % 15 pمی باشد .
تبصره ( : )5این عوارض به ازای هر متر مربع نبایستی از حداکثر  %20عوارض هر متر مربع صدور پروانه
ساختمانی بر اساس کاربری آن بیشتر باشد.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )20-2عوارض بالکن و پيش آمدگی
ردیف

ماخذ و نحوه
نوع عوارض

محاسبه
عوارض

منشاء

توضيحات

قانونی

تبصره( :)1در صورتیکه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً بصورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد

عوارض پيش آمدگی مشرف به معابر به ازای
هر متر مربع

مشمول این تعرفه نخواهد شد.

1

در واحدهای مسکونی

6P

تبصره ( : )2کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه  25798/1/3/34مورخ  1372/12/8وزیر محترم کشور به شرح

2

در واحدهای تجاری  ،اداری و صنعتی

8p

ذیل الزم الرعایه است :
و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

آموزشی  ،بهداشتی درمانی  ،پزشکی و غيره

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

4

در واحدهای فرهنگی  .هنری  ،ورزشی ،

4p

 -1در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی ،بصورت روبسته و زیر بنای مفید مورد استفاده واحدهای
مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی قرار گیرد ،عالوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه
وصول خواهد شد .از هر مترمربع پیش آمدگی برابر این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز زمین تجاوز
ننماید ،از متقاضیان وصول خواهد گردید.
 -2اگر پیش آمدگی بصورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی بصورت بنای غیرمفید مورد استفاده
قرار گیرد (صرفاً بصورت بالکن) عالوه بر اینکه جزو زیربنای ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول
خواهد شد ،از هر مترمربع پیش آمدگی  %60بند یک وصول خواهد شد.
 -3چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد (تراس) فقط معادل  %50بند یک وصول
خواهد شد.
تبصره :چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بصورت سایهبان مورد استفاده قرار گیرد .مشمول
مقررات این تعرفه نخواهد بود.
تبصره ( : )3چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط
کمیسیون ماده صد وصول عوارض پیش آمدگی بصورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه
خواهد شد .

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )21-2حق بر مشرفيت
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء
قانونی

عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای

تبصره ( : )1زمان وصول عوارض به هنگام مراجعه مالک یا قائم
مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک او قابل
وصول خواهد بود .
تبصره ( : )2امالکی که در اثر تعریض معبر  ،قسمتی از آن در

طرحهای تعریض یا توسعه معابر

1
2

برای امالكی كه پس از تعریض در بر معبر
قرار می گيرند

متراژ عرصه باقيمانده × × 1.5 p

باقيمانده هستند

مشرف به ملک تعریض می شود

متراژ عرصه ×

2p

× (عرض معبر قدیم-عرض معبر جدید)

تعاریف:

طرحهای اصالح معابر  :به طرحهایی اطالق میگردد که در اثر مطالعات فیزیکی و یا طرحهای شهرسازی نیاز به اصالحات در
طرح یا معبر دارند.
طرحهای توسعه و تطویل  :به گذرهایی اطالق میگردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات فیزیکی در طرح های
شهرسازی پیش بینی و طراحی شده اند.
طرحهای تعریضی  :به گذرهایی اطالق می گردد که غالباً در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آئین نامه گذربندی یا
طرحهای تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.
طرحهای احداثی  :به گذرهایی اطالق می گردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می گردند.
هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرحهای تعریض و توسعه و اصالح معابر و خیابانها و میادین در بر گذر احداثی  ،اصالحی
 ،تعریضی و یا توسعه ای قرار میگیرند عوارض مذکور برای یک بار به آنها تعلق میگیرد که در زمان اخذ پروانه ساخت  ،صدور

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

3

امالكی كه عقب نشينی ندارند ولی معبر

جدید)

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

برای امالكی كه پس از اجرای طرح دارای

متراژ عرصه × ( × 2Pعرض معبر قدیم-عرض معبر جدید)
(عرض معبر قدیم-عرض معبر

توضيحات

تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننماید
عوارض مزبور در مقابل مطالبات مالک قابل محاسبه است.
تبصره ( : )3امالکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی
واقع می شوند به ازای هر جبهه  %20درصد از عوارض ذکر شده
جبهه اول کسر و مابقی باید پرداخت گردد.
تبصره ( : )4مبلغ پرداختی توسط مالک نبایستی از حداکثر %20
قیمت روز (کارشناسی) ملک بیشتر باشد.
تبصره ( : )5در صورت آزادسازی رایگان عرصه واقع در طرح
تعریض  ،عوارض مذکور از صاحبان اینگونه امالك اخذ نخواهد
شد مشروط به اینکه ارزش عرصه با عوارض یکسان باشد در غیر
اینصورت ما به التفاوت اخذ خواهد شد.
تبصره ( : )6عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای
تعریض یا توسعه معابر برابر است با ارزش معامالتی عرصه روز برای
باقیمانده امالکی که در معابر واقع شده اند محاسبه و اخذ خواهد
شد.

پاسخ استعالم دفاتر اسناد رسمی مشروط به اجرای طرح در بر اصالحی از صاحبان این قبیل امالك اخذ میگردد.
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تعرفه شماره ( - )22-2عوارض سطح شهر برای آن شهرهايی كه مشمول ماده  2قانون نوسازی وعمران شهری نيستند
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

منشاء قانونی

تبصره ( : )1این عوارض از تاریخ تصویب آن در

عوارض سطح شهر برای كليه اراضی و

تعرفه های عوارض شهرداری از مالکین قابل وصول

امالك واقع در محدوده
بند  16ماده 80قانون

1

عوارض اعيانی

× %1/5ارزش معامالتی اعيانی × مساحت اعيانی

2

عوارض عرصه

× %1/5قيمت منطقه ای عرصه × مساحت عرصه

موسوم به شوراها
و تبصره  1ماده  50قانون
ماليات بر ارزش افزوده

پارسا

حدادی
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است.
تبصره ( : )2شهرداری مکلف است ساالنه این
عوارض را محاسبه و به مؤدیان ابالغ نماید.
تبصره ( : )3شهرهای مشمول ماده  2قانون نوسازی و
عمران شهری مجاز به وصول این عوارض نمی باشند.

استــانداري تهــران

معافيت و تشويقات:
تبصره  . 1تجدید بنای ساختمان های مجاز تخریب شده بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا در حال تخریب ناشی از حوادث غیر مترقبه مانند زلزله ،حریق ،رانش زمین  ،بمباران  ،سیل و ...
به اندازه اعیانی موجود مشمول عوارض نمیگردد .در خصوص حریق  ،صدور مجوز رایگان در صورت غیر عمدی بودن با نظر مرجع ذیصالح لحاظ میگردد.
تبصره  . 2تجدید بنای ساختمان های غیر مجاز تخریب شده بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا در حال تخریب ناشی از حوادث غیر مترقبه مانند زلزله ،حریق ،رانش زمین  ،بمباران  ،سیل
و  ...به اندازه اعیانی موجود مشمول  %50عوارض میگردد .در خصوص حریق صدور مجوز با ضریب  % 50در صورت غیر عمدی بودن با نظر مرجع ذیصالح لحاظ میگردد.
تبصره  . 3به منظور تشویق مالکین جهت تجمیع پالك های همجوار ( دارای سند رسمی ) به صورت عرصه با یک یا چند قطعه سند شش دانگ عوارض پروانه مسکونی غیر از
تراکم با ضریب  % 70درصد محاسبه خواهد شد.
عوارض پروانه شامل زیربنا  ،پذیره  ،بالکن  ،مازاد تراکم  ،پارکینگ و  ...می باشد.

عوارض تجديد بنای ساختمان های واقع در بافت فرسوده:
به شهرداری اجازه داده می شود جهت تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی تسهیالتی بشرح ذیل ارائه نماید:
( )1در خصوص تخریب و نوسازی امالك مسکونی مجاز واقع در بافت فرسوده مصوب که نسبت به تخریب ونوسازی اقدام می نمایند با تائید سازمان بهسازی ونوسازی معادل %20
درصد عوارض پروانه ساختمانی  ،عوارض اختصاصی و تراکم ( در حد مجاز ) اخذ می گردد و در خصوص سایر کاربریها ( تجاری – صنعتی – اداری ) معادل  %50عوارض متعلقه
اخذ می گردد.
( )2به منظور تشویق مالکین جهت تجمیع پالك های همجوار واقع در بافت فرسوده مصوب که نسبت به تخریب ونوسازی اقدام می نمایند با تائید سازمان بهسازی ونوسازی معادل
 %10درصد عوارض پروانه ساختمانی  ،عوارض اختصاصی و تراکم ( در حد مجاز ) اخذ می گردد و در خصوص سایر کاربریها ( تجاری – صنعتی – اداری ) معادل  %40عوارض
متعلقه اخذ می گردد.
پارسا
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اعطای امتیاز و جبران خسارت(در محدوده خارج از بافتهای فرسوده)

با توجه به تصویب نقشه طرح تفضیلی شهر رباط کریم بمنظور جبران خسارت ناشی از مساحت واقع در طرح تعریض معابر امالك خارج از محدوده بافتهای فرسوده در هنگام صدور
پروانه ساختمانی بشرح ذیل عمل خواهد شد:
الف :در مواردی که اصالحی تا  % 35مساحت ملک مسکونی است در صورت واگذاری مساحت واقع در طرح به شهرداری بمیزان همان درصد ملک واقع در طرح تخفیف عوارض
دریافتی صدور پروانه برای ملک در نظر گرفته خواهد شد.
ب :در مواردی که اصالحی بیشتر از  %35تا  %50مساحت ملک مسکونی باشد خسارت مالک با اعطای تراکم ساختمانی معادل پایه برابر  %60مساحت ملک بدون اخذ عوارض و یا
اعطای کاربری تجاری (در محورهایی که احداث کاربری تجاری در آنها مجاز است) جبران می شود( .عدم پرداخت عوارض فقط مربوط به تراکم مسکونی و یا تراکم تجاری
اعطایی بوده و عوارض سایر بناها محاسبه و اخذ خواهد شد).
ج :در مواردی که اصالحی بیش از  %50مساحت زمین باشد خسارت مالک با اعطای دو برابر تراکم ساختمانی پایه برابر  %120مساحت ملک مسکونی بدون دریافت عوارض آن و یا
اعطای کاربری تجاری (در محورهایی که احداث کاربری تجاری در آنها مجاز است) جبران می شود( .عدم پرداخت عوارض فقط مربوط به تراکم مسکونی و یا تراکم تجاری
اعطایی بوده و عوارض سایر بناها محاسبه و اخذ خواهد شد).
تذکر  :1اعطای امتیاز و جبران خسارت فقط برای امالك خارج از بافتهای فرسوده بوده و امالك واقع در بافت فرسوده مشمول امتیازات فوق نخواهند بود.
تذکر  :2اعطای کاربری تجاری بمنظور خسارت قطعاتی که بیش از  %35آنها در طرح تعریض قرار میگیرد در معابر با عرض حداقل  12متر بالمانع بوده و در معابر با عرض کمتر
جبران خسارت با اعطای کاربری تجاری مجاز نخواهد بود.

آيين نامه تقسيط مطالبات :
پارسا

حدادی
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ماده  :1براساس ماده  32آیین نامه مالی شهرداری ها به موجب ماده  73قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ،مصوب  1380/11/27که تصریح می نماید " به شهرداری های
کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسالمی شهر مربوطه می رسد
دریافت نماید ،در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کل بدهی مودی خواهد بود".
ماده  :2کلیه عوارض و بهاء خدمات به استثناء عوارض نقل و انتقال ،سرقفلی و اتومبیل و فروش اموال غیر منقول مشمول مقررات این آیین نامه می باشد.
تبصره  :1کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانهای دیگر (ارگانهای غیر مرتبط به شهرداری) اخذ می کند قابل تقسیط نبوده و از
مقررات این آیین نامه مستثنی هستند.
تبصره  :2عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات ،سازمانهای دولتی ،نهادهای عمومی ،انقالب اسالمی و نیروهای نظامی و انتظامی و ...که به نحوی از بودجه دولتی سهم
دارند قابل تقسیط نمی باشد.
ماده  :3اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است.
ماده  :4در صورتی که متقاضیان صدور پروانه ساختمانی یا بدهکاران شهرداری (اعم از ساختمانی و صنفی) توانایی پرداخت مطالبات شهرداری را بصورت یکجا (نقدی) نداشته
باشند می توانند بدهی خود را بصورت مشارکت با شهرداری برابر آیین نامه مربوطه یا بصورت تقسیط پرداخت نمایند.
ماده  :5مطالبات موضوع ماده  2به صورت زیر قابل تقسیط می باشد.
الف  :مطالبات تا  100میلیون ریال حداقل  % 30نقد مابقی به صورت اقساط برابر نظر شهردار محترم تا سقف  20ماه.
ب  :مطالبات تا مبلغ 500میلیون ریال  % 25نقد و مابقی تا اقساط  24ماهه.
ج  :مطالبات تا یک میلیارد ریال %20نقد و مابقی تا اقساط  30ماهه
د :مطالبات تا دو میلیارد ریال و به باال  % 15نقد و مابقی تا اقساط  36ماهه
پارسا
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ماده  :6در صورتیکه متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می نماید متعهد به پرداخت مانده
بدهی خواهد بود.
ماده  :7متقاضیان در هنگام تقسیط بدهی خود می بایست مدارك ذیل را تحویل نمایند.
 -1به تعداد اقساط چک به عهده بانکهای مستقر در شهر توسط متقاضی تقسیط.
 -2چک یا سفته ظهر نویسی شده به میزان کل بدهی توسط ضامن کارمند یا کاسب معتبر.
 -3امضاء و تحویل قرارداد ضمیمه آیین نامه.
ماده  :8در زمان صدور پاسخ استعالم دفاتر اسناد رسمی کلیه چکهای تقسیطی ،حال شده و صدور پاسخ استعالم دفاتر اسناد رسمی منوط به پرداخت نقدی کلیه بدهی است.
ماده  :9شهرداری موظف است از پاسخ مثبت به استعالم متقاضیانی که به هر صورت چکهای آنها در موعد مقرر وصول نشده است خودداری نماید.
ماده :10کلیه موارد و تبصره های قرارداد موضوع ماده  6جزء الینفک این آیین نامه می باشد.
اقداماتی كه احتياج به پرداخت عوارض بابت كسب مجوز ندارد:
اقدامات زیر از طرف متقاضیان در محدوده خدماتی آزاد شده احتیاج به مراجعه شهرداری و کسب مجوز ندارد
 -1مرمت پشت بام از قبیل تعویض قیر گونی پوشش آسفالت،نصب موزائیک،اندود کاه گل،تعویض یا تعمیر شیروانی
 -2تعویض موزائیک ساختمان و راه پله
 -3سفید کاری و نقاشی و نصب کاشی
 -4نما سازی اعم از ساختمان ودیوار حیاط
 -5محوطه سازی در منازل و مجتمع های مسکونی مشروط بر عدم حذف پارکینگ
 -6تعمیر یا تعویض سرویس های بهداشتی
پارسا
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 -7تعمیر درب یا پنجره مشروطه به عدم تغیر در نظام فنی و معماری و کاربری ساختمانی
بهاء خدمات اتباع خارجی:
عوارض سالیانه مهاجرین و اتباع خارجه به استناد نامه شماره /8155ص 29/22/96/مورخه  1396/06/08دفتر امور اتباع مهاجرین خارجی به شرح ذیل عمل می گردد:
افراد مهاجر مجرد مبلغ  2/500/000ریال ساالنه.
خانوارهای مهاجر دو و سه نفره مبلغ  2/500/000ریال ساالنه.
خانوارهای مهاجر چهار و پنج نفره مبلغ  3/000/000ریال ساالنه.
خانوارهای مهاجر شش نفر به باال مبلغ  4/000/000ریال ساالنه.
مهاجرین از طریق دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری به شهرداریها و دهیاری ها هدایت و پس از پرداخت عوارض با اخذ مفاصا حساب و ارائه به دفتر اتباع جهت اقدامات الزم از قبیل
تمدید کارت اقامت و  ...معرفی خواهند گردید.
تبصره :با عنایت به درخواست شهرداریها مبنی بر افزایش عوارض سالیانه مهاجرین و اتباع خارجه در صورت موافقت دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و ابالغ به شهرداریها مالك
عمل دستورالعمل واصله خواهد بود.

در صورتیکه دفتر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران ابالغیه به شهرداری ها داشته باشد براساس آخرین ابالغیه اقدام خواهد شد.
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فصل سوم
اشخاص حقیقی (عمومی دولتی و غیر دولتی)
47

تعرفه شماره ( - )1-3عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظيمی در دفاتر اسناد رسمی
ردیف

نوع عوارض

منشاء قانونی

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

بند  16ماده 80قانون

عوارض حق الثبت اسناد رسمی و
تنظيمی در دفاتر اسناد رسمی

موسوم به شوراها

معادل  %8حق الثبت

و تبصره  1ماده  50قانون
ماليات بر ارزش افزوده

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر

48

استــانداري تهــران

فصل چهارم
مؤدیان خاص
49

تعرفه شماره ( - )1-4عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  ۱۶ماده  ۸۰قانون شوراها و تبصره  ۱ماده  ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزوده  -ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  ۷۷قانون شهرداری

محاسبه عوارض

محاسبه عوارض

رديف

تا  4۰مترمربع  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

مازاد هر مترمربع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال اضافه میشود.

2

جایگاه سوخت (بنزین ،گاز ،نفت گاز) ،جایگاه سیلندر پرکنی گاز

تا  ۱۰۰مترمربع  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

مازاد هر مترمربع  ۵۰۰/۰۰۰ریال اضافه میشود.

3

آموزشگاه های زبان ،کنکور ،مهارت آموزی و موارد مشابه

تا  ۵۰مترمربع  3۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

مازاد هر مترمربع  3/۰۰۰/۰۰۰ریال اضافه میشود.

4

حق التوزین (باسکولها)

درصدی از مبلغ باسکول

 % 3از مبلغ باسکول

۵

آموزشگاه های رانندگی

تا  ۵۰مترمربع  2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

مازاد هر مترمربع  3/۰۰۰/۰۰۰ریال اضافه میشود.

۱

۶

نوع فعالیت
بانک ها ،موسسات مالی و اعتباری ،تعاونی اعتباری ،قرض الحسنه ها ،موسسات
حسابرسی ،موسسات حقوقی ،نمایندگی دفاتر بیمه ها و موارد مشابه

پیمانکاران اجرای پروژه های عمرانی ،ابنیه ،مطالعاتی ،ساخت وساز ،جمع آوری زباله،

 % ۱کل مبلغ قرارداد

فضای سبز و هر قراردادی که قرارداد مشمول بیمه باشد.

۷

باشگاه و آموزشگاه های ورزشی ،هنری ،نقاشی ،موسیقی ،خیاطی و موارد مشابه

تا  2۰مترمربع  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

مازاد هر مترمربع  2۰۰/۰۰۰ریال اضافه میشود.

۸

دفاتر پیشخوان دولت ،دفاتر خدمات دولت ،دفاتر پستی و موارد مشابه

تا  2۰مترمربع  2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

مازاد هر مترمربع  ۵۰۰/۰۰۰ریال اضافه میشود.

9

بنگاه های باربری

درصدی از مبلغ بارنامه

 % 3از مبلغ بارنامه

۱۰

تاالرهای پذیرایی ،هتل ها ،متلها ،هتل آپارتمانها

تا  2۰۰مترمربع  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

مازاد هر مترمربع  2/۰۰۰/۰۰۰ریال اضافه میشود.

۱۱

رستوران ها ،کترینگ ها ،فروش غذا

تا  ۱۰۰مترمربع  2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

مازاد هر مترمربع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال اضافه میشود.

۱2

استخرهای شنا عمومی

تا  2۰۰مترمربع  2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

مازاد هر مترمربع  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال اضافه میشود.

۱3

دفاتر تاکسی های اینترنتی

 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۱4

شرکتهای تایپ و تکثیر ،چاپخانه ها ،انتشارات و موارد مشابه

تا  ۱۵مترمربع  2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
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۱۵

نمایشگاههای فصلی پوشاک ،ارزاق ،لوازم صوتی ،تصویری و خانگی و موارد مشابه

تا  ۱2مترمربع  ۵۰/۰۰۰ریال به ازاء هر روز

۱۶

شرکتها و نمایندگیهای انواع خودرو خارجی و ایرانی

 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ساالنه

۱۷

شرکت ها و نمایندگی های فروش بلیط هواپیما ،قطار و اتوبوس

 2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۱۸

دفاتر شرکتهای بازرگانی ،تجاری ،تولیدی ،خدماتی

 3۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۱9

تعاونی های توزیع ،مصرف ادارات و سازمانها و بخش خصوصی

 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

2۰

شرکتها و موسسات تبلیغی ،سینماها ،تئاترها

 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

2۱

مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی

 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

22

دفاتر شرکتها و موسسات سیاحتی و جهانگردی ،زیارتی

 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

23

دفاتر روزنامه ،مطبوعات ،موسسات دارالترجمه

 ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

24

مهدکودک ها ،پانسیون ها و...

 ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

2۵

دانشگاهها و موسسات آموزشی غیرانتفاعی

 ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

2۶

داروخانه ها ،کلینیکها و مراکز بهداشتی و آزمایشگاهها

 2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

2۷

کلینیک های دامپزشکی ،آمبوالنس خصوصی و

 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

2۸

موسسات فیزیوتراپی ،ماساژ طبی ،پرورش اندام ،رادیولوژی و...

 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

29

مشاغل فعاالن اقتصادی دیگر با تشخیص شهرداری

 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

3۰

عوارض بهای خدمات خودپرداز بانک

 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

3۱

حق النظاره مهندسین ناظر ،طرح ،تأسیسات ..،

32

سایر

مازاد هر مترمربع  ۱/۰۰۰ریال اضافه میشود.

 %3هزینه نظارت  ،طراحی  ،تأسیسات و ...
 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

هر یک از مشاغل فوق اگر از اتحادیه صنفی پروانه دریافت نموده و مشمول صنف باشند ،مشمول عوارض صنفی می گردند در غیر اینصورت مشمول تعرفه جدول باال می باشند.
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تعرفه شماره ( - )2-4بهای خدمات فضای سبز :
به منظور حفظ و تامین فضای سبزشهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری های مختلف اعم از مسکونی – تجاری – صنعتی – اداری و سایر برای وصول
عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ میشود .
نرخ پیشنهادی برای اراضي با کاربری های مسکوني ،تجاری ،صنعتي ،اداری وغیره ( براساس طرح مصوب توسعه شهری )

عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه ساختمانی  %7از عوارض دریافتی از مودیان مالك عمل می باشد.
عوارض فضای سبز در هنگام صدور گواهی عدم خالف و گواهی پایانکار  %7عوارض دریافتی از مودیان و %1جرایم متعلقه مالك عمل می باشد.
عوارض حذف  %10فضای سبز مسکوني و تجاری:

مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص  % 10عرصه به فضای سبز می باشند در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر را به فضای سبز اجرا و تبدیل
ننماید برای یکبار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می باشد.
)A=%۱0S(M+N+4p
 : Mعدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران  320/000ریال در نظر گرفته شده است.
 : Nعدد ثابت نگهداری در سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان تهران  320/000ریال در نظر گرفته شده است.
 : Sمساحت عرصه کل پالك می باشد.

 : Pعدد متغییر که همان ارزش منطقه ای آن شهر می باشد.
 : Aمبلغ قابل وصول می باشد.
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عوارض حذف  %25فضای سبز کارخانجات و کارگاههای صنعتي به امر فضای سبز:

متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههای صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا ،اختصاص  % 25عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص و در صورتیکه
کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد  % 25عرصه برای نقشه عمل و اجرا ننماید برای یک بار به شرح ذیل محاسبه می گردد:
)A=%25 S(M+N+6P

 :Mعدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع برای کلیه شهرهای استان تهران  320/000ریال در نظر گرفته شده است .
 :Nعدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان تهران  320/000ریال در نظر گرفته شده است .
 :Sمساحت عرصه کل پالك می باشد .
 :Pباالترین ارزش منطقه ای آن شهر میباشد .
 :Aمبلغ قابل وصول میباشد .
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تعرفه شماره ( - )3-4عوارض قطع اشجار
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء
قانونی

عوارض قطع اشجار
عوارض قطع اشجار به ازاء هر اصله درخت تا 15

1

سانتيمتر محيط از بن درخت ( مبلغ پایه درخت) مبلغ:

مربوط به چگونگی ماده ( )1الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

 6/000/000ریال

موضوع تصویب نامه مورخ  1359/11/3شورای انقالب و مصوب 1373/6/29
و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

2

درخت  +مابه التفاوت بن درخت از  15سانتيمتر تا 50

تبصره( : )1تشخیص تعیین محیط بن درخت مطابق با ماده ( )14ضوابط اجرائی

 240/000ریال

سانتيمتر به ازاء هر سانتيمتر بن مازاد مبلغ:
عوارض قطع اشجاراز  50تا  100سانتيمتر = مبلغ پایه

3

درخت  +مابه التفاوت بن درخت از  15سانتيمتر تا 100

 320/000ریال

سانتيمتر به ازاء هر سانتيمتر بن مازاد مبلغ:
عوارض قطع اشجار از  100سانتيمتر به باال  +مبلغ پایه
درخت  +مابه التفاوت بن درخت از  15سانتيمتر تا باالی

 1/040/000ریال

 100سانتيمتر به ازاء هر سانتيمتر بن مازاد مبلغ:

وزارت کشور خواهد شد .
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

عوارض قطع اشجار تا بن  50سانتيمتر = مبلغ پایه

توضيحات

تبصره ( : )2به منظور استفهام واقعی از این تعرفه رعایت آیین نامه قانون
”اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب  1359شورای
انقالب“ مصوب  1388مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است.
 -1گیاهان پوششی و درختچه های زینتی و گلهای فصلی و دائمی باتوجه به
هزینه نگهداری و کاشت با نظر مدیرعامل محاسبه میگردد.
 -2در مورد هرس هرگونه هرس و سربرداری و صدمه به درختان و سایر سطوح
سبز با توجه به میزان تخریب و صدمه به گیاهان با نظر مدیرعامل
 -3در صورت قطع درختان و تخریب فضای سبز و هرگونه آسیب و صدمه
سطوح سبز بدون اخذ مجوز با ضریب  3محاسبه می شود.

4
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تعرفه شماره ( - )4-4هزينه خدمات آرامستان
به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر به شماره  93/1093مورخه  1393/04/01عوارض وبهای خدمات ارائه شده در آرامستان شهر به شرح ذیل میباشد:
الف) هزینه تشکیل پرونده وابطال شناسنامه و ثبت وقایع  500/000ریال معادل پنجاه هزار تومان.
ب) هزینه نگهداری سردخانه از زمان ورود جنازه تا  12ساعت مبلغ  800/000ریال معادل هشتاد هزار تومان  ،برای مدت  24ساعت کامل مبلغ  1/600/000ریال معادل صد و شصت هزار تومان وبیش از  24ساعت
به ازای هر روز مبلغ  2/000/000ریال معادل دویست هزار تومان.
ج) هزینه یک قوطی ( بسته ) با محتویات کفن – سدر – کافور – صابون -حوله -لیف – پنبه –کاور ( پوشش ) و پالك قبر مبلغ  4/000/000ریال معادل چهارصد هزار تومان.
د) هزینه آمبوالنس داخل شهری  2/000/000ریال معادل دویست هزار تومان.
ه) شستشو و غسل میت معمولی مبلغ  1/500/000ریال معادل یکصد و پنجاه هزار تومان و شستشو و غسل میت کرونایی مبلغ  3/000/000ریال معادل سیصد هزار تومان.
و) هزینه حفر قبر و سنگ لحد برای هر طبقه بصورت جداگانه مبلغ  20/000/000ریال معادل دو میلیون تومان .
ز) هزینه حفر قبر و سنگ لحد برای هر میت کرونایی مبلغ  40/000/000ریال معادل چهار میلیون تومان .
ح ) هزینه جمع آوری و دفن حفر قبر و سنگ لحد جهت اموات اتباع بیگانه دو برابر افراد تابعیت ایرانی می باشد.
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تعرفه شماره ( - )5-4تعرفه عوارض پیشنهادی سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداری رباط کریم
به منظور باالبردن و افزایش ضریب ایمنی و ایجاد سیستم آتشنشانی برای ساختمان ها در موقع صدور پروانه ،عوارض آتش نشانی از مالک به مأخذ  %7از عوارض صدور
پروانه  %7 ،عوارض صدور گواهی عدم خالف و پایانکار و  %1جریمه کمیسیون ماده صد دریافت میگردد
ضمناً به کلیه عوارض مکتسبه  %9عوارض ارزش افزوده اضافه می گردد.
تعرفه درآمدی حمل اجساد سال 13400-1398
مبداء

مقصد

عوارض مصوب سال 1398

عوارض پیشنهادی سال 1400

رباط کریم

داخل شهر

 850/000ریال

 1/100/000ریال

رباط کریم

پزشکی قانونی تهران

 1/500/000ریال

 1/950/000ریال

رباط کریم

بهشت زهرا تهران

 1/500/000ریال

 1/950/000ریال

رباط کریم

شهرستان مجاور (بهارستان،شهریار)

 1/300/000ریال

 1/700/000ریال

رباط کریم

سایر شهرستانها

هرکیلومتر رفت 13/000ریال

هرکیلومتر رفت  21/000ریال

و برگشت  6/500ریال

و برگشت  11/000ریال

توضیح  :درصورت استفاده از کاور حمل جسد هزینه آن به قیمت  650/000ریال به نرخ های فوق افزوده می شود .
چنانچه مدت مأموریت بیش از حد استاندارد (1ساعت) ادامه یابد به ازاء هر ساعت مبلغ  400/000ریال به مبالغ فوق افزوده می شود.
خواهشمند است وجه مربوطه را نقداً و به حساب شماره  0106641938008درآمد سازمان آتش نشاني رباط کریم نزد بانک ملـي شعبه رباط کریم منظور فرمائید.
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تعرفه پیشنهادی درآمدی آموزش سال 1400-1398
نرخ مصوب

نرخ پیشنهادی

آموزش هرنفر در سال 98

آموزش هرنفر در سال 1400

 130/000ریال

نام دوره

مدت دوره

ساعت آموزش

توجیهی تخصصی

یک روز

6ساعت

85/000ریال

مبانی تخصصی

سه روز

18ساعت

260/000ریال

 350/000ریال

مقدماتی نیمه تخصصی

یک هفته

30ساعت

360/000ریال

 470/000ریال

مقدماتی تخصصی

دوهفته

60ساعت

790/000ریال

 1/030/000ریال

تکمیل تخصصی

یک ماه

150ساعت

2/000/000ریال

 1/600/000ریال

نیمه حرفه ای تخصصی

سه ماه

210ساعت

3/000/000ریال

 3/900/000ریال

از زمان شروع

هرنفر یک ساعت آموزش

تا پایان ماموریت و بازگشت

150/000ریال

آموزش دستگاههای ایمنی و
آتش نشانی
آموزش عمومی یک روزه آتش
نشانی

یک روز

یک روز

 4ساعت آموزش تئوری و عملی
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بمنظور گسترش فرهنگ ایمنی

رایگان انجام می گیرد

 200/000ریال
فقط شرکتها و ادارات اخذ
هزینه  2/000/000و بقیه
موارد رایگان می باشد

استــانداري تهــران

عوارض هزینه بازدید و کارشناسي پیشنهادی سال 1400-1398
ردیف

نوع ساختمان

عوارض مصوب سال  1398به ازاء هر واحد

عوارض پیشنهادی سال  1400به ازاء هر واحد

1

اداری ،مسکونی

 300/000ریال

 500/000ریال

2

تجاری

 480/000ریال

 750/000ریال

3

صنعتی

1/800/000ریال

3/000/000ریال

4

ورزشی،عمومی،با مالکیت خصوصی

 960/000ریال

 1/400/000ریال

5

آموزشی،ورزشی،عمومی با مالکیت دولتی و سایر

 1/440/000ریال

 2/100/000ریال

به ازاء هر واحد پارکینگ مبلغ  300/000ریال و به ازاء هر واحد انباری 100/000ریال محاسبه می گردد.

 -1یاد آور ی میگردد مالکینی که پس از بازدید مرحله اول کارشنـاسـی سـازمـان آتش نشانی و خدمـات ایمنـی اقـدام به رفـع نواقـص
موجود در ساختمان ننموده اند ،می بایست جهت بازدید مجدد  %30مبلغ فوق را مجدداً پرداخت نمایند .
 -2شهـرداری رباط کریم (کلیه مناطق شهرداری ) قبل از تحویل پروانه ،کتباً مالکیـن را جهت اخذ دستـور العمل اجرایی و طـراحـی
عملیـات ساختمـانی به سـازمـان آتش نشـانی شهـر رباط کریم معرفی نمایند  ،در غیـر این صــورت سازمان آتش نشانی هیگونه مسئولیتی
در این قبال نخواهد داشت .

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه درآمدی آموزش سال 1400-1398

عوارض مصوب

عوارض پیشنهادی

سال 98

سال 1400
رایگان

ردیف

کد خدمات

عنوان خدمات

تعریف خدمات

مبنای محاسبه

1

1-1-1

اطفاءحریق

یک خودرو مخصوص اطفاءشامل کلیه لوازمات با3تا5خدمه

از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه

رایگان

2

1-1-2

نجات وامداد

یک خودرو مخصوص اطفاءشامل کلیه لوازمات با3تا5خدمه

از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه

رایگان

رایگان

3

1-3-1

احتیاط حریق و پیشگیری

هر ساعت  67/000ریال

هر ساعت  500/000ریال

روزانه  115/000ریال

روزانه  12/000/000ریال

4

1-2-2

احتیاط امداد

یک خودرو مخصوص اطفاءشامل کلیه لوازمات با3تا5خدمه

هر ساعت  67/000ریال

هر ساعت  700/000ریال

روزانه  115/000ریال

روزانه  16/800/000ریال

5

1-2-4

یا حادثه به درخواست مال

اعزام کارشناس رسمي

از زمان اعزام کارشناس رسمي تا پایان مرحله

رنفر 300/000ریال

حسب تعرفه کارشناسي رسمي

باخته،مراجع قضائي،انتظامي،

جهت بررسي و علت حادثه با ذکر زمان ومکان وقوع

تدوین و تهیه گزارش بر اساس هرنفر یک ساعت

کارشناس مربوطه

(کانون کارشناسان رسمي)

6

2-1-1

7

2-1-2

8

2-1-3

از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه

یک خودرو مخصوص نجات شامل کلیه لوازمات با 3تا54خدمه

زیر  4ساعت هزینه ساعتي و باالتر از آن

(مانورو غیره)

روزانه محاسبه مي گردد
از زمان اعزام تا زمان استقرار در ایستگاه
زیر  4ساعت هزینه ساعتي و باالتر از آن
روزانه محاسبه مي گردد

تعیین وصدور علت حریق

شرکت های بیمه و...

بازدید اولیه و

اعزام کارشناس جهت تهیه شناسنامه ایمني و گزارش از نارسایي ها

از زمان اعزام تا بازگشت و

هرنفریک ساعت

تهیه شناسنامه ایمني

وکمبودهای ایمني

تنظیم شناسنامه و گزارش

 145/000ریال

بازدید و تهیه دستورالعمل

اعزام کارشناس جهت بازدید کارشناسي و تهیه

ایمني

دستورالعمل ایمني

از زمان اعزام تا تنظیم دستورالعمل

هرنفر یک ساعت
150/000ریال

هر نفر یک ساعت  400/000ریال

هر نفر یک ساعت  500/000ریال

نظارت بر حسن اجرای
دستورالعمل و صدور
تائیدیه ایمني

اعزام کارشناس به منظور نظارت و بازدید از حسن انجام کار

از زمان اعزام تا زمان صدور

هرنفر یک ساعت

تاییدیه ایمني

150/000ریال

9

2-2-1

طراحي سیستم های ایمني

اعزام کارشناس جهت بازدید و طراحي سیستم های ایمني

قرارداد في مابین

10

2-2-2

اجرای طرح های ایمني

اعزام کارشناس و نیروی الزم جهت اجرای طرح های سیستم ایمني

قرارداد في مابین

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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هر نفر یک ساعت  500/000ریال

کلیه هزینه ها %20+

کلیه هزینه ها %30+

سود بازرگاني

سود بازرگاني

کلیه هزینه ها %20+

کلیه هزینه ها %30+

سود بازرگاني

سود بازرگاني

استــانداري تهــران

ردیف

کد خدمات

11

2-2-3

12

2-3-1

13

3-1-1

14

3-2-1

15

3-2-2

مبنای محاسبه

عنوان خدمات

تعریف خدمات

نگهداری سیستم های

بازدید به موقع از سیستمهای نصب شده و آزمایشات الزم و رفع

ایمني

نواقص

قرارداد في مابین

آموزش دستگاههای ایمني و
آتش نشاني

اعزام کارشناس جهت آموزش

آموزش عمومي یکروزه

آموزش ایمني با گرایش آتش نشاني برای کلیه سطوح وتمامي

آتش نشاني

مقاطع سني

آموزش مقدماتي

آموزش ایمني با گرایش آتش نشاني جهت کسب مهارت

آموزش متوسط(نیمه حرفه

آموزش دروس آتش نشاني جهت آشنایي با فنون مربوطه وکسب

ای)

مهارت

16

3-2-3

آموزش عالي(حرفه ای)

آموزش تخصصي ایمني با گرایش آتش نشاني

45روز آموزش تئوری و عملي

17

3-3-1

نوار های بصری

نوارهای آموزشي(ویدئویي)

یک قاب نوار بصری

18

3-3-2

کتاب آموزشي

نشر وچاپ کتب آموزشي

هرجلد

19

3-3-3

نشریات

تیتر چاپ و نشریات تخصصي

هرجلد

20

4-1-1

بررسي کیفیت تجهیزات

21

4-1-2

قرارداد في مابین

عوارض مصوب

عوارض پیشنهادی

سال 98

سال 1400

کلیه هزینه ها %20+

کلیه هزینه ها %30+

سود بازرگاني

سود بازرگاني

هرنفریک ساعت

هرنفریک ساعت 600/000ریال

400/000ریال

فقط شرکتها و ادارات اخذ
6ساعت آموزش تئوری و عملي

هزینه به مبلغ 2/000/000

رایگان

ریال و بقیه موارد رایگان
6روز آموزش تئوری و عملي

انجام کارشناسي و آزمایشات الزم بمنظور بررسي کیفیت ماشین

از زمان شروع تا پایان تهیه گزارش

آالت و تجهیزات آتش نشاني

بررسي کیفیت مواد

انجام کارشناسي و آزمایشات الزم بمنظور بررسي کیفیت مواد

مصرفي

مصرفي آتش نشاني

 15روز آموزش تئوری و عملي

از زمان شروع تا پایان تهیه گزارش

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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به ازاء هر نفر 504/000

به ازاء هر نفر 2/000/000

ریال

ریال

به ازاء هر نفر

به ازاء هر نفر 3/000/000

864/000ریال

ریال

به ازاء هر نفر

به ازاء هر نفر 10/000/000

1/440/000ریال

ریال

هرعدد هزینه خرید +هزینه

هرعدد هزینه خرید +هزینه

تکثیر%20+سود بازرگاني

تکثیر%30+سود بازرگاني

هزینه های مربوطه

هزینه های مربوطه %30+سود

%20+سود بازرگاني

بازرگاني

هزینه های مربوطه

هزینه های مربوطه %30+سود

%20+سود بازرگاني

بازرگاني

هرنفر یک ساعت

هرنفر یک ساعت

90/000ریال

200/000ریال

هرنفر یک ساعت

هرنفر یک ساعت

90/000ریال

200/000ریال

استــانداري تهــران

ردیف

کد خدمات

عنوان خدمات

22

5-1-1

فروش تجهیزات

23

5-1-3

فروش لوازمات فرسوده

24

5-2-1

25

5-2-2

26

5-2-3

27

5-2-4

28

6-1-1

موتور پمپ پرتابل

29

6-1-2

آبرساني با تانکر

سرویس و شارژ خاموش
کننده ها
شارژو سرویس سیلندرهای
تنفسي

تعمیر خاموش کننده ها
تعمیر سیلندرها و
دستگاه تنفسي

مبنای محاسبه

تعریف خدمات
تهیه وفروش تجهیزات و ملزومات اعالم واطفاءبر اساس

طبق قرارداد في مابین

درخواست متقاضي
فروش تجهیزات فرسوده و از رده خارج

عوارض مصوب

عوارض پیشنهادی

سال 98

سال 1400

بهای تمام شده

بهای تمام شده %30+سود

%20+سود بازرگاني

بازرگاني

ارزیابي و قیمت گذاری توسط کارشناسان

طبق قوانین ومقررات

مربوطه

مزایده

سرویس و شارژ خاموش کننده ها

قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

شارژو سرویس سیلندرهای تنفسي

قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

تعمیر خاموش کننده ها

قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

تعمیر سیلندرها و دستگاه تنفسي

قیمت گذاری توسط کارشناسان مربوطه

با 2نفر خدمه

هرساعت

هرتانکر 20/000لیتری

طبق قوانین ومقررات مزایده

بهای تمام شده %20+

واگذاری به بخش خصوصي از

سود بازرگاني

طریق مناقصه

بهای تمام شده %20+

واگذاری به بخش خصوصي از

سود بازرگا ني

طریق مناقصه

بهای تمام شده %20+

واگذاری به بخش خصوصي از

سود بازرگا ني

طریق مناقصه

بهای تمام شده %20+

واگذاری به بخش خصوصي از طریق

سود بازرگا ني

مناقصه

1/440/000ریال

 2/000/000ریال

در حریم استحفاظي شهر

هرتانکر 10/000لیتری

پارسا

حدادی
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استــانداري تهــران

تعرفه پیشنهادی عوارض طرح ایمني واحدهای صنعتي در سال 1400
بهاء خدمات پیشنهادی واحدهای صنعتي در سال 1400
ردیف

مبلغ بر اساس هرمتر مربع

متراژ

1

از  1مترمربع تا 250متر مربع

 33/000ریال

2

از 250متر مربع تا 500متر مربع

 45/000ریال

3

از 500مترمربع تا 2000متر مربع

 56/000ریال

4

از 2000متر مربع تا 5000مترمربع

 40/000ریال

5

از 5000مترمربع تا 10000متر مربع

 27/000ریال

6

از 10000متر مربع به متراژهای باال

 23/000ریال

تعرفه شماره ( - )6-4عوارض كشتار دام
ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه

نوع عوارض

منشاء قانونی

عوارض

توضيحات

عوارض کشتار دام

1

عوارض کشتار دام سبک هر رأس گوسفند  ،بز  ،میش و ...

 3/000ریال

بند  16ماده 80قانون موسوم به

2

عوارض کشتار دام سنگین هر رأس

 7/000ریال

شوراها و تبصره  1ماده 50

3

ورودی به کشتارگاه خودروهای سبک حمل دام

 10/000ریال

قانون مالیات بر ارزش افزوده

4

ورودی به کشتارگاه خودروهای سنگین حمل دام

 20/000ریال

تعرفه بهای خدمات اسناد مالی اعم از معامالت و مزايدات
فروش اسناد مالی اعم از معامالت و مزایدات مبلغ  1/000/000ریال می باشد.

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )7-4عوارض وبهای خدمات خطوط تاكسيرانی
ردیف

نام كد درآمدی

نرخ سال 1400

1

صدور پروانه

520/000

2

صدور کارنامه

468/000

3

صدور کارنامه کمکی

468/000

4

نقل و انتقال تاکسی

 %3بهای معامالتی خودرو بر اساس مصوبه هئت مدیره

5

فروش آرم

130/000

6

بهای کارت

195/000

7

عوارض سالیانه تاکسی و تاکسی بار

468/000

8

اخذ تاکسی جدید

 % 1/5بهای خودرو

9

جریمه تاخیر وتمدید کارنامه و پروانه

 400/000-150/000-80/000ریال

10

سرویس مدارس

براساس دستورالعمل ابالغی سازمان شهرداریها

11

جرایم رانندگی

مطابق آئین نامه انضباطی و مصوبه شورای شهر

12

تشکیل پرونده

975/000

13

حق امتیاز تاکسی

 1000برابر نرخ کرایه خطوط

14

تمدید کارنامه وپروانه

300/000

15

حق شارژ آزانس 133

550/000

صدور و تمدید پروانه وانت و گازوئیل سوز
16
عوارض ساليانه انواع وانت؛ سواری؛ كاميون وموتور سيکلت  :با توجه به تبصره  1ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت عوارض انواع وانت تک کابین ،کامیون و موتور سیکلت مبلغ یک ونیم
براساس دستورالعمل ابالغی سازمان شهرداریها

در هزار قیمت فروش کارخانه و یا ارزش گمرکی محاسبه گردد.
پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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تعرفه شماره ( - )8-4عوارض وبهای خدمات خطوط اتوبوسرانی
ردیف

شرح عوارض

1

عوارض ماهیانه بخش خصوصی

2

صدور کارنامه

3

سرویس دربستی ( سازمان )
فسخ قرداد بهره بردار

4

نوع خودرو

نرخ پيشنهادی سال 1400

مینی بوس – رنو -بنز  – 355بنز  457مدل 1383

1/300/000

بنز 457

1/300/000

اسکانیا – آکیا

1/300/000

بهره بردار اصلی وکمکی

1/300/000

تمدید یکساله

1/150/000

تمام ناوگان تحت نظارت

 %10بهاء سرویس دربستی

مینی بوس – رنو – بنز  – 355بنز  457مدل 1383

11/050/000

بنز 457

11/700/000

اسکانیا – آکیا

14/300/000

میدل باس و مینی بوس

6/500/000

مینی بوس – رنو – بنز  – 355بنز  457مدل 1383

6/500/000

بنز 457

6/760/000

اسکانیا  -آکیا

9/750/000
 %20افزایش

صدور قرداد با بهره بردار جدید

5

عوارض فعالیت خارج از خطوط

6

جرایم بهره بردار

تمام ناوگان تحت نظارت

7

دیرکرد پرداخت عوارض ماهیانه واقساط

تمام ناوگان تحت نظارت

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم

رئيس شوراي اسالمي شهر
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از  1ماه تا  6ماه  %10 ،مبلغ اضافه اخذ میگردد.
دیرکرد بیش از  6ماه  %20 ،مبلغ بدهی اضافه میگردد.

استــانداري تهــران

تعرفه شماره ( - )9-4عوارض بر تبليغات محيطی به غير از تابلوهای معرفی
ردیف
1

منشاء

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

برای محاسبه عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی نصب بر روی اماکن تجاری – اداری – صنعتی – صنفی – موسسات

(P × k × s)/6
مساحت تابلو( k × )sضریب ثابت ÷ × 3قیمت منطقه بندی محل نصب( =)Pعوارض
تابلو

آموزشی – مالی و اعتباری – بانکها شرکتها – دفترخانه ها – دفاتر اسناد رسمی و امثالهم

تبصره  : 1برای تابلوهای پزشکی – ورزشی – آموزشی ضریب یک عمل میشود.

قانونی

تبصره ذیل :در
صورت عدم وصول
از طریق واحد
مربوطه مراتب از

(s ×4p)/6
2

برای تابلوهایی که نیاز به پایه و نصب آن در معابر شهری

× 4)/6

توضيحات

طریق فیش واحد

قیمت منطقه بندی محل نصب × مساحت تابلو(

ممیزی و درج در
جدول مربوطه

جریمه تابلوهایی که بدون مجوز شهرداری نصب گردیده :
مبلغ جرایم و اخذ هزینه عوارض پاکسازی منظر شهری از متولیان نصب و الصاق انواع پوستر – برچسب – اعالمیه – آگهی و دیوارنویسی تبلیغاتی -پیامی و امثالهم که به نحوی باعث مخدوش و آلودگی و بی نظمی در منظر شهری اعم از
تیرهای برق و تأسیسات – درب منازل مسکونی – ادارات – ارگانها مدارس و بطور کلی مبلمان شهری که مصداق منظر عمومی شهر میاشد بر اساس هر عدد بر چسب مبلغ  50/000ریال معادل پنچ هزار تومان جرائم که هزینه پاکسازی و
امحاء آن نیز بر اساس هر عدد  50/000ریال معادل پنچ هزار تومان و هزینه پاکسازی و امحاء و ...مبلغ هر متر مربع  3/000/000ریال معادل سیصد هزار تومان تعیین میگردد.
تابلوهای منصوبه غیر مجاز روی پشت بام اعم از تجاری – آموزشی به استثناء (مدارس دولتی – دانشگاهها و حوزه های علمیه)
فرهنگی – آموزشی مدارس و مراکز غیر انتفاهی  -رفاهی – پزشکی – خدماتی – موسسات اعتباری – بانکها – دفاتر بیمه –

( ×1.5قیمت منطقه بندی محل نصب ×مساحت تابلو)  +هفت میلیون ریال بر اساس هر متر مربع تابلو= مبلغ
جریمه سالیانه

دفتر خانه ها – داروخانه ها و امثالهم
تابلوهای منصوبه غیر مجاز روی پیاده رو ها با پایه ستونی مشترك یا اختصاصی  ،کلیه واحدها اعم از تجاری – آموزشی –
فرهنگی – رفاهی – پزشکی خدماتی – موسسات اعتباری – بانکها – دفاتر بیمه – دفترخانه ها – داروخانه ها و امثالهم در

{ ×1.5قیمت منطقه بندی محل نصب ×(مساحت تابلو × ارتفاع پایه)}  +یک میلیون ریال بر اساس هر متر

3
4

تابلوهایی که مغایر با واحد صنفی در اماکن و ساختمانها و ...نصب میگردد که صرفاً اقدام به بهره برداری تبلیغاتی

5

مربوطه قابل وصول
خواهد بود و در غیر
اینصورت از طریق
کمیسیون ماده 77
پس از دو مرحله
ابالغ اخطاریه توسط
واحد مربوطه قابل

مربع تابلو = مبلغ جریمه سالیانه
{ ×1.5قیمت منطقه بندی محل نصب ×(مساحت تابلو × ارتفاع پایه)}  +دو میلیون ریال بر اساس هر متر مربع

خدمات و ....مباشد.

تابلو = مبلغ جریمه سالیانه
{ ×2قیمت منطقه بندی محل نصب ×(مساحت تابلو × ارتفاع پایه)}  +ده میلیون ریال بر اساس هر متر مربع

نموده و محل نصب تابلو مغایر با نوع صنف و فعالیت تجاری و ...میباشد.

جریمه تبلیغات دیوار نویسی نصب برچسب – پوستر و امثالهم

ساختمان و یا صنف

وصول از طریق خلع

صورت عدم مغایرت با ضوابط و دستورالعملهای زیباسازی

تعرفه و فرمول تابلوهای کارگاهها – کارخانه ها شرکتها و امثالهم

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها
و تبصره  1ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره  : 2برای تبلیغاتی که بر روی دیوارهای مشرف به معابر و خیابانهای سطح شهر نوشته می شوند مساحت دیوار نوشته شده به عنوان مساحت تابلو لحاظ گردیده و مطابق فرمول فوق با ضریب  10عمل میشود.

عوارض سالیانه

تابلو = مبلغ جریمه سالیانه
 جریمه تبلیغات ماهیانه دیوارنویسی غیر مجاز بر اساس هر متر مبلغ  500/000ریال معادل پنچاه هزار تومان وهزینه امحاء – پاکسازی و ...مبلغ  500/000ریال معادل پنچاه هزار تومان بابت هر متر مربع تعیین میگردد که
جمعاً  1/000/000ریال بابت هر متر مربع از متخلفین اخذ میگردد.
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حدادی
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تعرفه شماره ( - )9-4عوارض بر تبليغات محيطی به غير از تابلوهای معرفی
ردیف

نوع عوارض

6

جريمه ساليانه تابلوهي صنفي سر درب واحدهاي تجاري – صنفي – آموزشي به استثناء (مدارس دولتي – دانشگاهها و
حوزه هاي)فرهنگي – آموزشي – مدارس و مراكز آموزشي غير انتفاعي – خدماتي – رفاهي – پزشکي – موسسات مالي
و اعتباري – بانکها و امثالهم بر اساس هر متر مربع و طبق فرمول ذيل تعيين ميگردد.

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء
قانونی

تبصره ذیل :در صورت

{ ×1.5قيمت منطقه بندی محل نصب ×مساحت تابلو }  1/000/000 +ریال در هر متر مربع تابلو = مبلغ

عدم وصول از طریق

جریمه ساليانه

واحد مربوطه مراتب از
طریق فيش واحد مميزی

تبصره  -1توضيح اینکه مواردی كه قبل از تاریخ این مصوب اقدام به نصب و بهره برداری نموده اند  ،مشروط به تأیيد شهرداری و ارائه مستند كه با ابالغ شهرداری حداكثر طی حداكثر پانزده روز ضمن مراجعه و ارائه

و درج در جدول مربوطه

طرح  ،آمادگی همکاری جهت تعویض  ،تجهيز تابلو بر اساس دستورالعمل و نظریه زیباسازی داشته باشند با محاسبه جریمه صدرالذكر مشمول  %50تخفيف خواهد شد.

عوارض ساليانه ساختمان و

تبصره  -2توضيح اینکه در خصوص تابلوهای كه دارای مغایرت قانونی در نصب  ،یا با عدم اخذ تأیيدیه از مراجع ذیربط اقدام گردیده  ،پس از اخذ جریمه ملزم به رفع اثر و پاكسازی و امحاء ميباشند كه در غير اینصورت

تبصره :در صورت نصب بصورت غير مجاز و با ابعاد غير متعارف محاسبه با ضریب متر مربع طبق بند

7

عوارض ساليانه تابلوهاي مرتبط با برندهاي خاص داخلي و خارجي مي باشد و در سردرب يا پشت بام ساختمان
(شركتها – نمايندگيها – صنوف و امثالهم) يا جلوي درب ساختمان يا مجتمع نصب ميگردد كه به عنوان نمايندگي
مجاز فروش – تعمير – خدمات پس از فروش و امثالهم تلقي ميگردد طبق فرمول ذيل اجراء ميگردد.

ذیل لحاظ و اخذ ميگردد.
( ×2قيمت منطقه بندی ×مساحت تابلو  +پنج ميليون ریال بر اساس هر متر مربع تابلو )
ب :برندهای داخلی
 ×2قيمت منطقه بندی ×مساحت تابلو  +سه ميليون ریال بر اساس هر متر طول مساحت تابلو
تبصره  :در صورت نصب بصورت غير مجاز و با ابعاد غير متعارف محاسبه با ضریب هر متر مربع طبق
بند ذیل لحاظ و اخذ ميگردد.
( ×2قيمت منطقه بندی ×مساحت تابلو  +سه ميليون ریال بر اساس هر متر مربع مساحت تابلو )
×2قيمت منطقه بندی ×مساحت تابلو  +پنج ميليون ریال بر اساس هر متر طول تابلو

8
عوارض ساليانه تابلوهاي روان (نمايشگرهاي متني و تصويري) و امثالهم

تبصره :در صورت نصب بصورت غير مجاز محاسبه طبق بند ذیل بر اساس هر متر مربع لحاظ ميگردد.
 ×2قيمت منطقه بندی ×مساحت تابلو  +پنج ميليون ریال بر اساس هر متر مربع تابلو

9

عوارض ساليانه بيلبرد(برند ايراني)

10

عوارض ساليانه بيلبرد(برند خارجي)

11

عوارض ساليانه پايه هاي بنرهاي سطح شهر

12

عوارض تلويزيون شهري

یا صنف مربوطه قابل
بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

الف :برند خارجی
 ×2قيمت منطقه بندی ×مساحت تابلو  +پنج ميليون ریال بر اساس هر متر طول تابلو

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

مبلغ تعيين شده جهت هر ماه تأخير در جمع آوری محاسبه  ،اضافه و اخذ ميگردد.

توضيحات

وصول خواهد بود و در
غير اینصورت از طریق
كميسيون ماده  77پس از
دو مرحله ابالغ اخطاریه
توسط واحد مربوطه قابل
وصول از طریق خلع
خدمات و ....مباشد.
هر واحد صنفی مجاز به
نصب یکعدد تابلوی معرف
در سردرب واحد صنفی
خودبا ابعاد نصب بر اصلی
با ارتفاع حداكثر یک مترو
حداكثر تا سه متر ميباشد.

4 × k × P
×4قيمت منطقه بندی× مساحت تابلو= مبلغ عوارض ماهيانه بيلبرد بر اساس هر ضلع
6 × k × P
×6قيمت منطقه بندی× مساحت تابلو= مبلغ عوارض ماهيانه بيلبرد بر اساس هر ضلع
×3قيمت منطقه بندی × مساحت بنر = مبلغ عوارض ( اجاره ) مایانه ضلع بنر
 × p×s×20ارتفاع

پارسا

حدادی
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تعرفه شماره ( - )10-4بهای خدمات عمران وحفاری های معابر سطح شهر
محاسبات عوارض و بهای خدمات عمران و حفاری های معابر سطح شهر سال  ( 1400هر مترمربع) ( براساس فهارس بها سال :)99
ردیف

شرح ردیف

مکان

مبلغ بدون ضریب (ریال)

مبلغ با كليه ضرایب

1

خاکبرداری به عمق  20سانتیمتر و  15سانتیمتر اساس و 5سانتیمتر توپکا 19-0

کوچه با آسفالت قدیمی

580/062

2/387/430

2

خاکبرداری به عمق  40سانتیمتر و  15سانتیمتر اساس و  15سانتیمتر زیراساس و 7

کوچه با آسفالت مناسب

829/395

3/413/639

سانتیمتر توپکا 19-0
3

کوچه با آسفالت جدید

خاکبرداری به عمق  45سانتیمتر و  15سانتیمتر اساس و  15سانتیمتر زیراساس و 5

1/175/478

4/838/054

سانتیمتر توپکا  19-0و 7سانتیمتر بیندر 25-0
4

خیابان اصلی ( خیابان مصلی – بخشداری و) ...

خاکبرداری به عمق  60سانتیمتر و  15سانتیمتر اساس و  15سانتیمتر زیراساس و 5

1/333/728

5/489/382

سانتیمتر توپکا  19-0و 7سانتیمتر بیندر 25-0
5

قلوه  30ساتیمتر  20 ،ساتیمتر بتن  20، 250متر ساتیمتر زیر اساس –  20ساتیمتر توونان ،
 7سانتیمتر بیندر ،25-0

شریان اصلی ( بلوار امام خمینی – بلوار آزادگان

1/627/228

6/697/375

– کمربندی و)...

 5سانتیمتر توپکا 12-0

6

خاکبرداری به عمق  15سانتیمتر و مخلوط ریزی به ضخامت  15سانتیمتر

خاکی زیرسازی نشده

170/951

562/883

7

خاکبرداری به عمق  30سانتیمتر و تونان به عمق  15سانتیمتر واساس به عمق 15

خاکی زیر سازی شده

352/949

1/162/139

سانتیمتر
8

خاکبرداری به عمق  15سانتیمتر و  5سانتیمتر توپکا 19-0

نوارحفاری پیاده رو با پوشش آسفالت

580/062

2/387/430

9

خاکبرداری به عمق  20سانتیمتر و  10سانتیمتر بتن به عیار  250و اجرای واش بتن

نوار حفاری پیاده رو با پوشش قطعات بتنی

817/014

3/427/976

10

نصب تیر برق

6/000/000

11

نصب کافوی اداره مخابرات

8/000/000

12

حفاری حوضچه های کنترل

4/000/000

پارسا

حدادی
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تعرفه شماره ( - )11-4عوارض نوسازی  ،پسماند  ،سد معبر  ،مشاغل مزاحم و آالينده
ردیف

نوع عوارض

1

از واحدهای مسکونی  ،تجاری ،

منشاء

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

قانونی

با محاسبه هزینه های

با در نظر گرفتن ميانگين مبلغ عوارض نوسازی برای تعدادی خانوار تصادفی محاسبه شده برای هر واحد مسکونی  60درصد عوارض نوسازی در سال  99و برای واحدهای تجاری به دليل
حجم باالتر زباله توليدی روزانه  10درصد عوارض كسب و پيشه پيشنهاد ميگردد.

بهاء خدمات

اخذ گردد بدیهی است چون ميزان مطالبات شهر داری ميبایست بر اساس آمار جمعيت خانوار مورد بهره برداری قرار گيرد لذا مطالبات در جهت فرهنگ شهرنشينی پيش بينی گردیده و در
سالهای اینده بموجب سرشماری و تراكم خانوار در ملک خواهد بود
تبصره)5مساجد حسينيه ها و تکایاو مدارس دولتی و غير دولتی و مراكز ورزشی از پرد اخت بهای خدمات پسماند معاف ميباشند بدیهی است چنانچه در این مکان واحدهای غير مرتبط (مانند
واحدهای تجاریو)...مستقر باشند مشمول پرداخت عوارض خدمات شهر ميگردند

3

عوارض نخاله های

عوارض نخاله های ساختمانی و خاك گودبرداری با توجه به متراژ بنای سطح اشغال محاسبه ميگردد و اگر ملک فاقد زیرزمين باشد  0/6گودبرداری فونداسيون و در صورت داشتن زیرزمين

ساختمانی و خاك

 2متر گودبرداری در نظر گرفته ميشود عدد به دست آمده تقسيم بر  1/3چگالی نخاله ساختمانی شده و رقم بدست آمده در  70/000ریال تعرفه مصوب بابت هر تن ضرب ميگردد.

گودبرداری

عوارض
جهت صنايع

مبلغ عوارض (ریال)= 2( / )1/3(×70/000یا ( × ) 0/6متراژ ملک)

پسماندها

عوارض پسماند حمل پسماندهای صنعتی عادی انسانی(شامل پسماندهای ویژه نميگردد) به ازای هر متر مکعب خودروی مکانيزه (رنو ميدالم  8متر مکعب – ایسوزو  6متر مکعب و نيسان  4متر
مکعب)  750/000ریال تعيين ميگردد و بارگيری صرفاً از طریق مخازن مکانيزه  660ليتری زباله خواهد بود كه وظيفه تهيه و نصب با متقاضی است.
(بند ب و ج شامل عوارض پسماند جهت كارگاههای صنعتی و عوارض محل پسماندهای عفونی و بيمارستانی و زباله های صنعتی عادی از تعرفه سال گذشته حذفمی گردد)

پيمانکاران

4

عوارض
حفار ادارات

5

جمع آوري پسماند
عمراني و ساختماني
توسط شهرداري

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

درصد شركتهای خدماتی (توليدی-دفاتركار و ثبت شده به عنوان شركت خدماتی)  70درصد عوارض نوسازی ملک( اعم از ملکی-اجاره ای-رهنی یا وقفی) و تا سقف  1/500/000ریال

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

اداری  ،صنعتی

تبصره  )2عوارض ساليانه پسماند آپارتمانها  60درصد عوارض نوسازی سال  99برابر قانون آپارتمان نشينی با ارزش سهمی تا سقف 700/000ریال اخذ گردد.
تبصره  ) 3عوارض ساليانه پسماند واحدهای تجاری كم زباله معادل  60درصد عوارض كسب و پيشه سال  99و واحدهای تجاری پر زباله معادل  90درصد عوارض كسب و پيشه اخذ گردد.

تبصره)6درخصوص موارد خارج از شمول این مصوبه شهرداری ميتوند با انعقاد موافقت نامه هزینه خدما جمع آوری پسماند را دریافت نماید.

2

مربوط به جمع
آوری زباله كه به
ازای هر  kgمبلغ
 130ریال هزینه دفن

تبصره  ) 1مجموع بدهی عوارض ساليانه پسماند از امالك مسکونی ویالیی  60درصد عوارض نوسازی سال 99در ساالنه سقف  1/000/000ریال اخذ گردد.

تبصره  ) 4هزینه خدمات جمع آوری  ،پسماند كليه اماكن اداری و مراكز و موسسات آموزشی و شركتهای دولتی  ،بانکها و موسسات اعتباری و اقتصادی كه صنف محسوب نميگردد معادل 60

توضيحات

و مبلغ  250ریال
هزینه جمع آوری
زباله محاسبه گردد و
با لحاظ  430گرم
سرانه زباله محاسبه
شده برای هر فرد در
روز مبلغ هزینه شده
در سال برای هر
شهروند رباط كریم
بصورت ذیل محاسبه
ميگردد.
/1000×365=59/641
)250+130(×430
380

پيمانکاران مجاز موظفند نظارت كامل بر عمليات حفاری و حمل خاك و نخاله از محل داشته در صورت دپو و تخليه پسماند در محل غير مجازضمن جمع آوری و حمل به گودمجاز معرفی

با در نظر گرفتن 5

شده و پاكسازی محل ملزم به پرداخت عوارض بهای خدمات شهری به ازای هر متر مکعب مبلغ 900/000ریال می باشند.

نفر هر خانوار مبلغ

با دادن مهلت مناسب به مالکان در صورت عدم جمع آوری توسط مالک شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری اقدام و بهای خدمات شهری را به ازای هر متر مکعب مبلغ  600/000ریال ثبت

فوق به ازای هر

در مطالبات شهرداری از مالک خواهد نمود.

خانوار  298205ریال
خواهد بود
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تعرفه شماره ( - )11-4عوارض نوسازی  ،پسماند  ،سد معبر  ،مشاغل مزاحم و آالينده
ردیف

عوارض

قانونی

عمرانی و ساختمانی

صدور مجوز سه ماهه بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده:
كاميون 6تن  1/500/000:ریال پانصدهزار ریال
كاميون 10تن 2/000/000:ریال ششصد هزار ریال
كاميونت 1/000/000:ریال چهارصدهزار ریال
وانت1/000/000:ریال سيصد هزار ریال

 130ریال هزینه دفن
و مبلغ  250ریال
هزینه جمع آوری
زباله محاسبه گردد و

بيل مکانيکی3/000/000:ریال یک ميليون ریال
لودر  3/000/000ریال یک ميليون و صدهزار ریال
سایر خوذروهای حامل نامبرده نشده 2/000/000:ریال یک ميليون ریال

دریافت
سد معبر

ب)سدمعبر صنوف و كسبه در صورت اخطار و ابالغ قانونی برای اولين بار از سوی شهرداری نسبت به جمع آوری و رفع سدمعبر اقدام خواهد شد و نحوه استرداد اجناس طبق بند الف خواهد بود
پس از ابالغ و اخطار قانونی دوم ضمن جمع آوری و رفع سدمعبر ماخذ محاسبه عوارض ماهيانه صنفی و شغلی به  2برابر و در صورت تکرار در اخطار سوم به  3برابر تعرفه افزایش ميابد در صورت تمرد
مجدد موضوع به مجمع امور صنفی و اداره اماكن شهرستان انتقال تا نسبت به ابطال مجوزهای صنفی ایشان اقدام گردد
به استناد این مجوز به شهرداری اجازه داده ميشود در راستای انجام امورات محوله و با رعایت طرح های جامع و تفضيلی از مشاغل مزاحم و آالینده در كاربری های تجاری و یا هر كاربری دیگر
واقع در محدوده شهر كه از جهت شهرداری مزاحم و یا آالینده تشخيص داده شود جلوگيری نموده و بهای خدمات ساماندهی اینگونه مشاغل به شرح ذیل از متخلفان دریافت نماید:
-1به ازای پلمپ واحد صنفی مزاحم و آالینده بهای خدماتی به شرح ذیل دریافت ميشود
الف)اخطار اوليه كميته بدوی بدون رای كميسيون بند 20بدون دریافت وجه.

8

دريافت بهاي
خدمات از
مشاغل
مزاحم و
آاليند

ب)پلمپ واحدهای صنفی با اخطار بند  20اخذ مبلغ  5/000/000برابر با  500هزار تومان
-2در صورت فک پلمپ واحد صنفی توسط متخلف با مظارت كميسيون بند  20ماده  55قانون شهرداریها ضمن پلمپ مجدد پرونده متخلف برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی فرستاده ميشود و
بهای خدماتی معادل وجه مصوب ازمتخلف دریافت ميشود
-3در صدور پروانه های جدید كه عبارت غير از مشاغل مزاحم در آن قيد ميشود اگر مالک به هر دليل نسبت به بهره برداری یا واگذاری ملک خود با هر نوع عنوانی به صورت اجاره سرقفلی رهن

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

حفار و خودروهای حامل پسماند

به استناد دستورالعمل استانداری محترم طی نامه شماره  345مورخ  92/2/29درخصوص ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی پيمانکاران حفار در سطح شهر ملزم به اخذ مجوز سه ماهه و تمدید بر
اساس عوارض مصوب ذیل ميباشد

الف) سدمعبر در خيابانها توسط دست فروشان ميوه فروشان و غيره ممنوع و در صورت مشاهده و تذكر و عدم جمع آوری توسط مامورین شهرداری جمع آوری و در محلی نگهداری و در صورت
مراجعه صاحبان آنها پس از ارائه مدارك شناسایی شخص و خودرو و ارائه تعهد نامه از دفاتر اسناد رسمی مبلغ  1/000/000ریال برابر با یکصد هزار تومان اخذ و نسبت به تحویل اجناس و وسایل اقدام
ميگردد.

عوارض

با محاسبه هزینه های
مربوط به جمع
آوری زباله كه به
ازای هر  kgمبلغ

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

7

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عوارض صدور مجوز فعاليت پيمانکاران

6

نوع

منشاء

توضيحات

با لحاظ  430گرم
سرانه زباله محاسبه
شده برای هر فرد در
روز مبلغ هزینه شده
در سال برای هر
شهروند رباط كریم
بصورت ذیل محاسبه
ميگردد.
/1000×365=59/641
)250+130(×430
380
با در نظر گرفتن 5
نفر هر خانوار مبلغ
فوق به ازای هر
خانوار  298205ریال
خواهد بود

و...به مشاغل مزاحم و آالینده اقدام نماید شهرداری ميتواند بهایی معادل  20درصد عوارض صنفی از ملک مورد نظر دریافت نماید بدیهی است كميسيون بند 20نيز وظيفه خود را در خصوص ممانعت
از فعاليت شغل مزاحم و آالینده انجام خواهد داد.
تبصره-1در صورت تکرار واگذاری واحدهای تجاری یا غير تجاری به مشاغل مزاحم و یا آالینده انجام خواهد داد.
تبصره -1در صورت تکرار واگذاری واحدهای تجاری یا غير تجاری به مشاغل مزاحم و آالینده عوارض خدمات برای بار دوم 2برابر و برای بار سوم به سه برابر تعرفه های یاد شده در بند  3تعيين و از
متخلف دریافت ميگردد(.ليست صنوف مزاحم وآالینده-فرم )1
تبصره-2تعرفه های یاد شده در ابتدای هر سال  10درصد افزایش خواهد داشت.
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فصل پنجم
کسب مشاغل و حرف خاص
70

تعرفه شماره ( - )1-5عوارض عوارض انبارها و سردخانه ها
برای محاسبه عوارض ماهیانه انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مس احت فضای انبارها و سرد خانه ها و نوع استفاده از انها برای گروه های شغلی مختلف از جمله صنعتی ،کشاورزی ،بازرگانی،
تجاری و غیره  ...از فرمول زیر استفاده می شود.
)A=H+(S×P×K
 : Aعوارض ماهیانه
 : Hقیمت پایه صنف انبار یا سردخانه مندرج در جدول تعرفه عوارض صنفی
 : Pقیمت منطقه ای
 : Sمساحت بنای انبار یا سرخانه
 : Kضریب شغلی که برای شغل های مختلف تعیین می شود.
کشاورزی تا  500متر صفر مازاد بر  500متر  ....0/3صنعتی .....0/5 .بازرگانی .....0/75...تجاری  ...1...سایر ....0/3...
تبصره  :1فضای مربوط به شوارع فضای سبز تاسیسات و ساختمانهای اداری انبارها و سردخانه ها به عنوان فضای انبار تلقی نمی شود.
تبصره  :2در مواردی که از فضای باز بعنوان انبار استفاده شود معادل  % 50بها خدمات محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره  :3بهای خدمات انبارها و سردخانه ها معادل سی درصد عوارض انبارها و سردخانه ها میباشد.
تبصره : 4انبارهای شرکت های غله و بازرگانی  ،کشتیرانی  ،توسعه نیشکرو انبارهای صدا و سیما  ،بانک ها و موارد مشابه تماما مشمول پرداخت عوارض انبار و سایر عوارض متعلقه خواهند بود .
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تعرفه شماره ( - )2-5عوارض كسب و پيشه
ردیف

منشاء

عوارض كسب و پيشه

قانونی

صنفی (طبقه

صنفی

صنفی (طبقه

همکف)

(زیرزمين و

دوم و به باال(

طبقه اول)

1

تا  15متر مربع

100 %

70 %

60 %

2

مازاد  15متر تا  100متر مربع

60 %

50 %

40 %

3

مازاد  100متر مربع

40 %

30 %

20 %

افزوده

عوارض

عوارض

عوارض

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش

درصد

درصد

درصد

بند  16ماده 80قانون موسوم به شوراها

مساحت ملک تجاری

توضيحات
گروه یک (خوارباروخشکباروتره بار ولبنیات و نظایر آن)=  2/5ــــ دکه ها 10 :
گروه دو (انواع اغذیه  ،قنادی ها  ،نانوایی ها و نظایر)= 2/5
گروه سه (فروشندگان لوازم خانگی و صنعتی  ،لوکس فروشان و نظایر آن)= 3/5
گروه چهار (فروشندگان لوازم تحریر  ،آرایشی ،بهداشتی و نظایر آن)= 2/5
گروه پنج (فروشندگان پوشاك – قماش کیف و کفش و نظایر آن)= 2/5
گروه شش (خدمات عمومی و نظایر آن )=  ، 2/5پزشکان متخصص و جراحان و نظایر آن 3 :

پزشکان عمومی و نظایر آن  2 :خدمات پرستاری و نظایر آن =  1و صنف مشاورین امالك= 5/5
گروه ه ( : 7خدمات اتومبیل و نظایر آن)= 3کارگاههای تولیدی صنعتی خدمامتی و2/5 =...
گروه ( : 8تعمیر کاران لوازم برقی – الکتریکی – صوت و تصویر و نظایرآن)= 2/5

پارسا

حدادی
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گروه ( : 9فروشندگان لوازم یدکی و قطعات اتومبیل)= 3موتورسیکلت و نظایر آن= 2

)A = H + (S × P × K

گروه ( : 10دروگران – سازندگان مبل،صندلی – صنایع فلزی و نظایر)= 2/5

100

گروه ( : 11مصالح ساختمانی ،ابزار آالت ،نظایر آن)= 2/5

جمع عوارض= A

ضایعات 4 :

گروه دوازده (فروشندگان طال و جواهرو ارز )=  6/5فروشندگان ساعت= 2/5

ارزش منطقه ای عرصه برابر دفترچه دارایی= P

گروه سیزده (جایگاههای فروش بنزین و مواد نفتی و نظایر آن)= 2/5

مساحت واحد صنفی= S

گروه  ( : 14گرمابه داران و تصفیه آب و سایر ) = 1/5

قيمت پایه صنف برابر دفترچه اصناف= H

سایر مشاغل 1/5 :

گروه  : 15فروشگاههای زنجیره ای مانند رفاه  ،جانبو و3/5 : ......
تاالرهای پذیرایی  ،رستوران ها وسالن های غذاخوری و3/5 : ........

ضریب گروه شغلی (مطابق جدول روبرو)= K
تبصره :چنانچه مؤدیان نسبت به پرداخت عوارض صنفی ساليانه خود در همان سال

دفاتراسناد رسمی  ،وکالءومشاوران حقوقی،بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های

اقدام نمایند عوارض صنفی با ضریب  % 80محاسبه خواهد شد.

قرض الحسنه و4 : .....

دفاتر ازدواج و طالق 2/5 :

گروه  :مواد غذایي  .خواربارفروش -خشکبار و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

ممتاز
1

خواربار فروشان جزء و دکه های فروش تنقالت و مطبوعات

12000

9000

2

سوپر مارکت داران

15000

10000

16000

12000

4

خرده فروشی ( بند) 3

11000

9000

5

فروشندگان آجیل و خشکبار

11000

9000

6

آب نبات  -نقل فروش

10000

8000

7

بنکداران مواد غذایی

17000

12000

8

فروشندگان قهوه و کاکائو

10000

8000

3

مراکز فروش و عمده فروش سوسیس و کالباس (فرآورده گوشتی)
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9

قصابان ( فروش گوشت گاو  ،گوسفند )

14000

10000

10

مرغ و ماهی  ،پرنده  ،تخم مرغ فروشی

13000

10000

11

کشك سائی

5000

3000

12

فروشندگان چای ( داخلی و خارجی )

10000

8000

13

پخش نوشابه های غیر الکلی

13000

10000

14

فروشندگان ترشیجات  -مرباجات  -انواع سس

7000

5000

15

لبنیات فروشان

11000

9000

16

عمده فروشان خوراك دام و طیور

50000

30000

17

فروشندگان جزء ( بند ) 16

15000

11000

18

بار فروشان میوه و تره بار

40000

20000

گروه  :مواد غذایي  .خوراکیها  ،قنادیها و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

ممتاز

19

میوه فروشان جزء سبزی فروشی و سبزی خردکنی

12000

9000

20

عطاری و سقط فروش

13000

10000

21

رستورانها  ،تاالر پذیرایی  %2هزینه از محل برگزاری مراسمات

70000

67000

22

چلوکبابیها و چلو خورشتی

40000

30000

23

کبابی ها  ،حلیم پزی  -آش فروشی

15000

12000

24

کله پزی و سیرابی فروش و جگرکی -حلیم پزی– آش فروشی -لبو فروشی -بقال پز

15000

10000

25

قهوه خانه و چای خانه

10000

6000

26

اغذیه فروش ها

30000

20000
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27

قنادیها ( پخت و فروش )

30000

20000

28

شیرینی فروشی -شیرینی پزی

20000

15000

29

کافه  -قنادی  -تریا  ،بستنی  ،آب میوه

15000

12000

30

نانوائیها  ،سنتی و سفید پزی

15000

12000

31

نانوائیهای ماشینی -فانتزی -فریزی

20000

15000

32

رشته بری -تولید کنندگان انواع رشته های خوراکی

15000

10000

33

فروشندگان خواربار  .لبنیات و حبوبات

15000

10000

فروشندگان آرد

25000

20000

فروشندگان ضایعات

20000

15000

34
35

گروه  :مواد غذایي  .خوراکیها  ،قنادیها و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

ممتاز

36

ساالمبور و روده پاك کنی و پیه آب کنی دباغی و فروشنده پوست و روده

20000

15000

37

برنج فروشی

20000

15000

38

پرورش دهندگان ماکیان

20000

15000

39

فروشندگان مواد پروتئینی (پرورش اندام)

20000

15000

40

عمده فروشان خرما -خیارشور -پنیر

20000

15000

41

یخ فروشان

15000

10000

42

چوبداران و احشام

20000

15000

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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گروه  :فروشندگان لوازم خانگي و صنعتي و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

ممتاز

1

فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

20000

15000

2

فروشندگان لوازم خانگی  -الکتریکی و نظایر آن -نفتی -گازی -بخاری -کولر

20000

15000

3

فروشندگان لوازم گرمازا و بخاری و نظایر آن

20000

15000

4

فروشندگان لوازم خانگی  -یخچال

25000

17000

5

فروشندگان ساعت و ماشینهای تحریر و نظایر آن -انواع باطری

15000

10000

6

سمساری و امانت فروشی

15000

10000

7

کرایه دهندگان ظروف پذیرایی

15000

10000

8

کرایه دهندگان وسایل برقی  -بلندگو و نظایر آن -اکو -پنکه -چراغ

15000

10000

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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9

پرده دوزی و پرده فروشی و نصب انواع پرده -پارچه

15000

10000

10

فروشندگان کاغذ دیواری و پرده کرکره -موکت -انواع کف پوش

20000

15000

11

فروشندگان فرش ماشینی

20000

15000

12

فروشندگان پتو  ،روتختی  ،حوله و بالش -انواع لحاف -بالش -گلدوزی

15000

10000

13

فروشندگان فرش دست بافت

20000

15000

14

تعمیرکاران و رفوگران فرش

12000

10000

15

فروشندگان گلیم  ،جاجیم  ،زیلو

12000

10000

16

دفاتر قالی شویی

17000

12000

17

فروشندگان جزء چینی آالت -بلورجات

15000

10000

18

فروشندگان اجناس لوکس کادویی

15000

10000

گروه  :فروشندگان لوازم خانگي و صنعتي و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

19

آئینه و شمعدان فروشی

15000

10000

20

فروشندگان مجسمه های تزئینی

15000

10000

21

سازندگان مجسمه های تزئینی

15000

10000

22

فروشندگان صنایع دستی -جارودستی -جعبه برای تزئین

15000

10000

23

فروشندگان لوازم سفالین و ظروف

15000

10000

24

فروشندگان گلهای طبیعی و درختچه های تزئینی و گلخانه ها

20000

15000

25

فروشندگان صنایع فلزی  -چوبی

15000

10000

26

فروشندگان انواع ظروف روی و آلومینیوم -ظرف یکبارمصرف

10000

8000

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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درجه سه

27

فروشندگان سماور  -چراغ خوراك پزی  ،گازی  ،برقی

20000

15000

28

عمده فروشان ظروف و لوازم پالستیك و مالمین

20000

15000

29

فروشندگان جزء ( بند ) 28

14000

10000

30

فروشندگان انواع ابزار صنعتی از قبیل ماشین تراش  -مته برقی  -کمپرسور  -دستگاه جوش

30000

25000

31

فروشندگان جزء ( بند ) 30

25000

20000

32

فروشندگان باسکول و ترازوهای بزرگ

25000

20000

33

فروشندگان جزء چرخ گوشت  -ترازوهای عقربه دار

20000

15000

34

نمایندگی ماشینهای بستنی و ردیف (  -) 33چرخ گوشت -قهوه جوش

25000

20000

35

نمایندگی ماشینهای بافندگی و چرخهای خیاطی

25000

20000

36

فروشندگان جزء ( بند ) 35

12000

10000

گروه  :فروشندگان لوازم خانگي و صنعتي و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

ممتاز

37

فروشندگان خط و گوشی تلفن همراه و تلفن ثابت

40000

30000

38

فروشندگان انواع میزهای شیشه ای

13000

10000

39

نمایشگاه لوستر تا دو دهنه

17000

13000

40

نمایشگاه لوستر بیش از دودهنه

20000

15000

41

نمایشگاه لوستر برای هر طبقه اضافی

8000

5000

42

نمایشگاه مبل و صندلی

40000

30000

43

صنایع فلزی -چوبی -پالستیکی -فروشندگان انواع ظروف روی تزریق پالستیك

15000

12000

44

فروشندگان شومینه -نصب کنندگان

20000

15000

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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درجه سه
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45

فروشندگان و نصب کنندگان پارتیشن

20000

15000

46

برزنت فروشیها

20000

15000

47

زری بافی و مکرمه دوزی

15000

12000

گروه  :لوازم التحریر  -آرایشي و بهداشتي و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

1

فروشندگان لوازم آرایشی و عطریات

10000

6000

2

فروشندگان عینك طبی و آفتابی

12000

8000

3

فروشندگان جزء لوازم مهندسی و نقشه برداری  ،نقشه کشی

12000

8000

4

فروشندگان تابلو و گالریهای نقاشی و هنری

12000

8000

5

فروشندگان تابلوهای نئون و پالستیك

درآمد مشمول مالیات درصد1/75

15000

6

تابلو نویسی  ،نقاشی  ،خطاطی

12000

8000

7

عمده فروشان اسباب بازی

30000

20000

فروشندگان جزء اسباب بازی

18000

15000

8

ممتاز

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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فروشندگان وسائل موسیقی

18000

14000

10

سازندگان ( بند ) 9

14000

10000

11

مؤسسات انتشاراتی و چاپ لوازم التحریر

15000

10000

12

چاپخانه داران ماشین های همسطح

15000

10000

13

چاپخانه داران ماشین های افست

20000

15000

14

چاپخانه داران  -گراورسازی  ،کلیشه

20000

15000

15

مؤسسات چاپ و نقشه  ،اوزالید  -زیراکس

20000

15000

16

پرس کاران گواهینامه  -کارت شناسایی و نظایر آن

10000

8000

17

مؤسسات انتشاراتی

20000

15000

18

فتوکپی

12000

8000

9

گروه  :لوازم التحریر  -آرایشي و بهداشتي و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

ممتاز

19

کتابفروشیها

13000

10000

20

عمده فروشان انواع کاغذ

25000

20000

21

فروشندگان جزء ( بند ) 20

10000

8000

22

فروشندگان عمده لوازم التحریر

20000

15000

23

فروشندگان ماشین حساب  -تحریر  -زیراکس

14000

10000

24

فروشندگان ماشینهای اداری  ،رایانه ای

15000

10000

25

خدمات رایانه ای

15000

12000

26

خرازی فروشان

12000

10000

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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27

عمده فروشان دستمال های کاغذی

20000

16000

28

فروشندگان جزء ( بند ) 27

15000

10000

29

فروشندگان کاموا

12000

8000

30

فروشندگان لوازم التحریر جزء -انواع پوستر

15000

12000

31

فروشندگان کارت عروسی

15000

12000

32

فروشندگان و انواع مایع ظرف شویی و مایع پاك کننده

20000

15000

درجه بندی صنوف

گروه  :فروشندگان پوشاك  -قماش  ،کیف و کفش و نظایر آن

درجه یک

درجه دو

1

قماش فروشان

15000

10000

2

بنکدار و عمده فروش پارچه

20000

15000

3

خیاطی زنانه و مردانه

12000

10000

4

فروشگاههای لباس و پوشاك و نظایر آن

20000

15000

5

پوشاك فروشان جزء

15000

10000

6

فروشندگان انواع لوازم خیاطی

12000

8000

7

فروشندگان و کرایه دهندگان لباس عروس

14000

10000

8

فروشندگان جزء پنبه

8000

5000

9

فروشندگان انواع جوراب  ،زیرپوش و نظایر آن

10000

8000

عناوین صنوف

ردیف

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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درجه سه

فروشندگان انواع چادر  ،خیمه سازان

10000

8000

11

فروشندگان انواع کیف و چمدان -کمربند

13000

9000

12

فروشندگان کفش ماشینی

14000

8000

13

فروشندگان کفش دست دوز

14000

8000

14

تعمیرکاران کفش و واکس

10000

8000

15

فروشگاه تریکو  -کش باف

10000

8000

16

لحاف دوز و پنبه زن

8000

5500

17

لباس شویی و خشکشویی

15000

10000

18

فروشگاه لوازم ورزشی

15000

10000

19

فروشندگان سیسمونی -لباس نوزاد

15000

10000

10

گروه  :خدمات عمومي  ،پزشکي و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

آموزشگاه ماشین نویسی  ،حسابداری  ،نقشه برداری  ،الکترونیك  ،آرایش  ،خیاطی  ،خطاطی  ،نقاشی  ،موسیقی و نظایر آن

50000

40000

آموزشگاهها ( اعم از تدریس زبانهای خارجی  -تقویتی  -تجدیدی و آموزشی )

50000

40000

3

مؤسسات باربری و مسافربری

30000

20000

4

مسافرخانه ها  %2هزینه

1
2

ممتاز

5

مهد کودك

20000

15000

6

باشگاهها و کلوپ تفریحات بدون رستوران

25000

20000

7

باشگاهها و کلوپ تفریحات سالم با رستوران

50000

35000

آموزشگاه رانندگی

50000

40000

8

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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9

مؤسسات ماساژ و تناسب اندام و حمام سونا -جکوزی -استخر

15000

10000

10

آرایشگاه مردانه

15000

12000

11

آرایشگاه زنانه

15000

10000

12

آژانس کرایه اتومبیل سواری

20000

15000

13

دفاتر بارکش شهری

20000

15000

14

مؤسسات خدماتی  :تخلیه چاه  -لوله بازکنی  -عایق کاری  -ایزوگام و نظایر آن

12000

8000

15

دفاتر مهندسی مشاور  -مقاطع کاران و پیمانکاران ساختمانی و راه  ،معدن و تاسیسات و نظایر آن

30000

20000

16

دفاتر حسابرسی مالی  ،دفاتر وکالت و مشاوره حقوقی و دفاتر خدمات مشاوره و خدمات قضایی  ،حقوقی  ،گمرکی و نظایر آن

20000

15000

مؤسسات تبلیغاتی و آگهی های تجاری

10000

5000

18

دفاتر اسناد رسمی

30000

25000

17

گروه  :خدمات عمومي  ،پزشکي و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

19

مؤسسات حفاری  ،چاههای عمیق و نیمه عمیق

30000

25000

20

دفاتر باربری برون شهری

20000

15000

21

خدمات فنی کامپیوتر (رایانه)

16000

13000

22

داروخانه ها  ،فروشندگان انواع لوازم بهداشتی -لوازم پزشکی -لوازم بیمارستان

15000

11000

داروخانه های دامپزشکی

14000

10000

24

بیمارستان خصوصی

40000

30000

25

درمانگاه و کلینیك های درمانی

25000

20000

26

مطب پزشکان متخصص و دندان پزشکان و جراح

20000

15000

23

ممتاز

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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27

مطب پزشکان عمومی  ،مامائی

10000

8000

28

دندانساز تجربی

12000

8000

29

مراکز سونوگرافی  -فیزیوتراپی  -رادیوگرافی  -آزمایشگاه تشخیص پزشکی و نظایر آن

12000

8000

30

مطب و کلینیك های دامپزشکی

12000

8000

31

گرمابه داران  ،تصفیه آب

15000

10000

32

مشاورین امالك

45000

40000

33

دفتر فروش بلیط هواپیمایی  %5بهاء بلیط -زمینی -دریایی -ریلی

34

مجموعه های ورزشی -بدنسازی

30000

25000

35

فروشندگان سنگ قبر و سنگ تراش

20000

15000

36

دفاتر سرویس نظافت ساختمان

25000

20000

گروه  :خدمات عمومي  ،پزشکي و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

ممتاز

37

فروشندگان داروهای گیاهی

20000

15000

38

ویدئو کلوپ

20000

15000

39

خدمات پیك موتوری

20000

15000

40

موسسات حجامت و خونگیری و مراکز ترك اعتیاد

20000

15000

41

فرهنگسراها و سینماها

25000

20000

پارسا

حدادی
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گروه  :خدمات اتومبیل و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

ممتاز

1

تعمیرگاه و اتوسرویس ها

55000

50000

2

دفاتر توقف گاه و پارکینگ ها

20000

15000

3

پارکینگ خودرو ( پنج درصد قبض صادره )

4

تعمیرکاران ماشین آالت سنگین

20000

15000

5

تعمیرکاران موتورسیکلت و دوچرخه

10000

8000

6

تعمیرکاران آمپر  ،کیلومتر شماره درجه آب

10000

8000

7

گلگیر ساز  -اگزوز ساز  -رادیاتور ساز

10000

8000

صافکاری بدنه ماشین  ،نقاشی

15000

10000

8

پارسا

حدادی

شهردار رباط كريم
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9

مکانیك اتومبیل  -باطری ساز  -سیم کش

15000

10000

10

تعویض روغن  ،پنچرگیری  ،کمك فنر ساز  ،لنت کوب

15000

10000

11

تودروزی اتومبیل

15000

10000

12

تراشکاری اتومبیل  ،فلزات

15000

10000

13

سپرسازان اتومبیل و پرس کاران

22000

17000

14

اطاق ساز و تانکر ساز

20000

15000

15

قفل و کلید ساز اتومبیل و منازل

10000

8000

16

واشر بری

10000

8000

17

تعمیرکاران و فروشندگان رادیو ضبط اتومبیل و لوکس و تزئین خودرو

25000

15000

18

گاز سوزکاران خودروها

15000

12000

گروه  :لوازم برقي  ،الکتریکي  ،صوت و تصویری  ،فیلمبرداری  ،فروشندگان و نظایر آن
درجه بندی صنوف

ردیف

عناوین صنوف

درجه یک

درجه دو

1

تعمیرکاران رادیو  ،لوازم صوتی و تصویری

12000

8000

2

تعمیرکاران آب گرمکن  ،جارو برقی  ،لباس شویی  ،یخچال  ،فریزر

13000

9000

3

تعمیرکاران تلفن  ،ساعت  ،ماشین حساب

10000

8000

4

تعمیرکاران  ،نجاری  -سماور و نظایر آن

10000

8000

تعمیرکاران وسایل مدرن عکاسی و فیلمبرداری

12000

8000

6

فروشندگان لوازم سیم کشی ساختمان

10000

8000

7

فروشندگان دوربین های عکاسی و فیلمبرداری

14000

9000

8

آتلیه های عکاسی و ظهور فیلم

20000

15000

5

پارسا
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9

استودیو فیلمبرداری

25000

15000

10

تعمیرکاران پمپ آب و نظایر آن

10000

8000

11

کارگاه آتلیه عکاسی

40000

35000

12

تعمیرکاران انواع الکتروموتور -سیم پیچ

15000

12000

13

سیم پیچ وسایل برقی خانگی -صنعتی

15000

12000

14

خدمات برق صنعتی

15000

12000

گروه  :فروشندگان قطعات اتومبیل و موتور سیکلت و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

1

لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آالت

17000

12000

2

لوازم یدکی موتور سیکلت و دوچرخه

15000

10000

3

اوراقچی و فروشندگان لوازم دست دوم اتومبیل

10000

8000

4

شیشه اتومبیل

10000

8000

5

فروشندگان الستیك اتومبیل  -تراکتور

15000

10000

6

فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه

25000

20000

7

فروشندگان اتومبیل ( نمایشگاه )

45000

35000

پارسا
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8

فروشندگان قطعات بدنه اتومبیل

15000

10000

9

نمایندگی شرکتها خودروساز

20000

15000

10

نمایندگان تعمیرگاههای مجاز خودرو

20000

15000

گروه  :درودگران  ،سازندگان مبل و صندلي  -صنایع فلزی  -آهنکاران و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

ممتاز

1

فروشندگان چوب  ،زغال  ،زغال سنگ

10000

8000

2

حصیر بافی و حصیر فروشی

10000

7000

3

نمایشگاه مبل تا دو دهنه

20000

15000

4

نمایشگاه مبل بیش از دو دهنه

25000

20000

5

نمایشگاه مبل برای هر طبقه اضافی

10000

8000

6

فروشگاه خاتم کاری و منبت کاری و مینیاتور

10000

8000

7

طراحان و سازندگان قالبهای چوبی  ،حکاکی مهر پالستیکی  ،پالك سازی  ،صحاف  ،آلبوم ساز و قاب ساز

10000

8000

8

دکور ساز ( اعم از چوبی  ،فلزی  ،پالستیکی )

15000

10000

پارسا
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نمایشگاه و فروشگاههای کلکسیون تمبر  ،کبریت و نظایر آن

10000

8000

10

فروشندگان مصنوعات فلزی بصورت جزء کابینت و نظایر آن

12000

8000

11

عمده فروشان انواع چوب و تراورس و تخته

30000

20000

12

فروشندگان جزء ( بند ) 11

10000

8000

13

کارگاههای چوب بری

25000

20000

14

سازندگان و فروشندگان انواع قفس پرندگان

10000

8000

15

فروشندگان جزء کارتن مقوایی

15000

10000

16

درودگران ( نجاری ) رنگ چوب

15000

10000

17

کارتن سازی

25000

20000

18

نمایشگاه های البسه و مبلمان کودك تا دو دهنه

25000

20000

9

گروه  :درودگران  ،سازندگان مبل و صندلي  -صنایع فلزی  -آهنکاران و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

ممتاز

19

نمایشگاه البسه و مبلمان کودك بیش از دو دهنه

30000

25000

20

نمایشگاه البسه و مبلمان کودك برای هر طبقه اضافی

7000

5000

21

آهنگران درب و پنجره آهنی -پایه فلزی -سیم خاردار -گل نرده

12000

9000

22

آلومینیوم کاران

12000

9000

23

سازندگان کانال کولر و نجاری و انواع شبکه و لوازم طبی

12000

9000

24

فروشندگان آهن  ،پروفیل و انواع لوله های فلزی و گالوانیزه

17000

15000

25

فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان از قبیل درب و پنجره -پالستیك -کهنه

7000

5000

26

ریخته گری و قالب سازی

15000

12500

پارسا
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27

آبکاران فلزات از قبیل آب نیکل و کرم و ورشو

17000

15000

28

تزئینات ساختمان

17000

15000

29

فروشندگان تخته سه الیی و فیبر

20000

15000

30

سازندگان و فروشندگان فایبرگالس

20000

15000

31

سازندگان آرك -اوپن آشپزخانه

20000

15000

32
33
34
35
36

گروه  :فروشندگان لوازم بهداشتي ساختمان  ،مصالح فروش و ابزار آالت و نظایر آن
عناوین صنوف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

1

لوازم بهداشتی ساختمانی  -ابزار یراق -دستگیره -قفل و لوال -قلموی رنگ -لوازم بنایی و نظایر آن

15000

10000

2

مصالح فروشی -تبرچه بلوك

20000

15000

3

دفاتر فروش آجرهای ماشینی و فشاری

15000

10000

4

فروشندگان انواع رنگ و نظایر آن

12000

8000

5

نقاش ساختمان

12000

8000

6

فروشندگان تهویه مطبوع ساختمان  :چیلر  ،فن کوئل  ،هواکش  ،مشعلهای حرارتی و نظایر آن

17000

12000

7

فروشندگان انواع ایرانیت و انواع پولیکا

15000

10000

8

فروشندگان انواع گونی  -کنف و نظایر آن

10000

6000

9

فروشگاههای گچ بری های پیش ساخته

25000

20000

ردیف

پارسا
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10

فروشگاههای درب های پیش ساخته

35000

30000

11

دفاتر اجاره دهندگان داربست های فلزی

35000

30000

12

فروشندگان سموم و دفع آفات نباتی

20000

15000

13

فروشندگان دستگاههای حرارتی و برودتی

30000

20000

14

فروشندگان کاشی و سرامیك

27000

22000

15

فروشندگان سنگ ساختمان و نظایر آن

42000

35000

16

شیشه بریها

15000

10000

17

لوله کش ساختمان اعم از آب سرد و گرم

12000

8000

18

انواع کرکره سازان

20000

15000

شناژبندان و بتون ریزان با دستگاه میکسچر

20000

15000

19

گروه  :فروشندگان طال جواهر و ساعت فروشي و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

ممتاز

1

طالفروشان

55000

40000

2

نقره فروش و نقره ساز و ملیله کار

25000

20000

3

عقیق و فیروزه فروش

30000

20000

4

عتیقه فروشی

20000

15000

5

فروشندگان انواع ساعت

20000

16000

6

فروشندگان ساعت جزء ( بند ) 5

15000

10000

7

صرافیها ( فروشندگان ارز و سکه ) و نظایر آن

30000

20000

8

تعمیرات طال و جواهر

30000

20000

پارسا
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گروه  :دفاتر  ،جایگاههای فروش مواد نفتي و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
درجه یک

درجه دو

ممتاز

1

شعب فروش نفت بطور جزئی

10000

6000

2

پیمانکاران نفت  ،گازوئیل  ،مازوت

15000

10000

3

عمده فروشان وسائل ایمنی آتش نشانی

25500

20000

4

فروشندگان جزء ( بند ) 4

10000

6000

5

دفاتر جرثقیل

25000

20000

6

پرورش دهندگان ماهی های تزئینی

15000

10000

7

فروشندگان مس و قلع

20000

15000

8

سفید گر فروشندگان ظروف مسی

10000

6000

پارسا

حدادی
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9

فروشندگان یراق  ،پرچم  ،عالئم نظامی

10000

7000

10

سردخانه های جزئی

20000

16000

11

انبار کاالهای بازرگانی جزئی و انبارکارخانه ها و شرکتها

25000

20000

12

پرنده و قناری فروش

10000

5000

13

فروشندگان لوازم صید ماهی و شکار

20000

15000

14

فروشندگان جزء

12000

8500

تعاونی های توزیع و مصرف شبکه گسترده مانند :تعاونی های شبکه گسترده شهر و روستا و نظایر آن و شعب فرعی تعاونی های
15

توزیع  ،مصرف کا رمندان و کارگران سازمان های دولتی و غیر دولتی و کارخانجات و شعب مرکزی و فرعی فروشگاههای بزرگ

35000

25000

نظیر قدس و نظایر آن

گروه  :دفاتر و سایر اقالم عوارض صنفي و نظایر آن
عناوین صنوف

ردیف

درجه بندی صنوف
ممتاز

درجه یک

درجه دو

16

دفاتر مخابراتی و پست و خدمات مشترکین تلفن همراه کارگزاران خدمات پستی

20000

15000

17

تعمیرکاران و سازندگان تیغه های صنعتی

12000

8000

18

سازندگان چاقو و کلنگ

12000

8000

19

سازندگان قطعات الستیك

20000

15000

20

فروشندگان نوار کاست و  CDتکثیر

13000

9000

21

دفاتر نمایندگیها :از قبیل بیمه و مؤسسات

17000

12000

22

چادردوزی ماشین و تریلر و سیار

20000

15000

23

تابلوهای تبلیغاتی هر متر مربع در ماه نصب در دیواره تجاریها

4000

3000

پارسا

حدادی
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24

تابلوهای تبلیغاتی هر متر مربع در ماه نصب در خارج از محوطه تجاریها

30000

20000

25

کافی نت

25000

20000

26

کافی شاپ

20000

15000

27

سازندگان سینی و ظروف پالستیك

25000

20000

28

دفتر خدمات اینترنت  -دفاتر نمایندگیها -وکالت -ازدواج و سایر دفاتر

35000

25000

29

فروشندگان گاز اکسیژن

20000

15000

30

صندوق قرض الحسنه و صندوق های اعتباری

20000

15000

31

تورهای سیاحتی  %5بهای بلیط صادره

32

سایر صنوف و مشاغلی که در لیست فوق نباشد

25000

20000

موضوع

ردیف
1

عوارض افتتاحیه

2

در خصوص جابجایی محل کسب

 1برابر تعرفه عوارض صنفی

3

در خصوص تجدید پروانه کسب

 1برابر تعرفه عوارض صنفی

4

در خصوص تمدید پروانه کسب

 1برابر تعرفه عوارض صنفی

5

 2/5برابر تعرفه عوارض صنفی

در خصوص عوارض صنفی مشاغلی مانند مصالح فروشی  ،قیر فروشی  ،ضایعات  ،نمایشگاه اتومبیل  ،تعمیرگاهها و کارگاهها و کارخانجات و موسسات تولیدی و صنعتی و شرکتها و نظایر آن جهت ابنیه اشغال
شده بر اساس فرمول و جدول عوارض کسب و پیشه و جهت محوطه باز مورد استفاده  % 50عوارض براساس فرمول فوق محاسبه و وصول خواهد گردید
پارسا

حدادی
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6

عوارض کسب و پیشه (سالیانه نمایشگاه ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین  /تریلی سازان /تانکرسازان /محور سازان و نظایر آن تا سقف  500متر مربع عرصه  20/000/000ریال

7

عوارض کسب و پیشه (سالیانه نمایشگاه ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین  /تریلی سازان /تانکرسازان /محور سازان و نظایر آن تا سقف  1000متر مربع عرصه  30/000/000ریال

8

عوارض کسب و پیشه (سالیانه نمایشگاه ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین  /تریلی سازان /تانکرسازان /محور سازان و نظایر آن تا سقف  2000متر مربع عرصه  50/000/000ریال

9

مراکز معاینه فنی به مأخذ  %5صورتحساب بابت صدور برچسب و برگه معاینه فنی

توضیحات
 1ـ کلیه شرکتها  ،کارگاهها  ،کارخانجات  ،موسسات اعم از صنفی  ،تجاری  ،تولیدی  ،صادراتی  ،وارداتی  ،خدماتی که دارای قانون و خدمات خاص هستند نیز مشمول پرداخت عوارض
شغلی براساس تعرفه می باشد .همچنین کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع درمحدوده و حريم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها اقتصادی ،
اداری  ،خدماتی  ،تجاری  ،صنعتی و کارگاهی و  ....می باشد مشمول اين تعرفه بوده و موظف به پرداخت اين تعرفه به حساب شهرداری می باشند.
 2ـ مؤسسات مالی و اعتباری  ،کلیه بانک ها مشمول دو برابر عوارض صنفی و شغلی و .......می باشند.
 3ــ عوارض صنفی و کسب و پیشه بر اساس چهل درصد آخرين ارزش معامالتی امالک موضوع ماده  64قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول میگردد  .غیر از عوارض بناهای
صنعتی  ،کارگاهی  ،حمل ونقل  ،انبار و توقفگاه که بر اساس ارزش معامالتی مندرج در دفترچه و ضرايب مربوطه با اعمال بند ذيل ( بند چهار توضیحات ) محاسبه میگردد .
 4ــ کلیه عوارض بناهای واقع در محدوده بلوک های پنح  ،نه  ،ده  ،چهارده  ،هفده و هیجده دو برابر قیمت های مندرج در دفترچه دارايی محاسبه گردد .
 5ـ دريافت معوقات سنوات قبل بر اساس نرخ روز و تعرفه سال جاری خواهد بود.
پارسا
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 6ــ مغازه هايی که فاقد فعالیت صنفی میباشند موظفند مراتب را بصورت کتبی هر سال به واحد اصناف شهرداری اطالع داده تا بازديد و صورتجلسه تنظیم گردد و در اينصورت فقط
بهای خدمات پسماند از آنان وصول میشود  .در غیر اينصورت تمامی عوارض صنفی متعلقه وصول میگردد .
 7ـ در صورت بروز هرگونه اختالف اختالف و يا استنکاف مؤدی از پرداخت عوارض کسب و پیشه  ،موضوع به کمیسیون ماده  77قانون شهرداری ارجاع می گردد و رای صادره  ،قطعی و
الزم االجرا می باشد .
 – 8مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستاجر ( فرد صنفی ) ضمانت های الزم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دريافت و قبل از تخلیه واحد صنفی ،
قبض عوارض پرداختی را از مستاجر مطالبه نمايند  .در غیر اين صورت عوارض مربوطه از مالک وصول خواهد شد .
 – 9پرداخت عوارض کسب و پیشه توسط افراد صنفی موجب احراز هیچ يک از حقوق تجاری و صنفی نخواهد شد .
 10ـ دريافت عوارض سنوات بعد در صورت درخواست موديان صنفی بالمانع است .

 11ـ ب های خدمات ( پسماند ) کلیه صنوف و کارگاههای تولیدی و صنعتی و  ........................معادل شصت درصد عوارض کسب و پیشه و شغلی میباشد .
 12ــ فرد صنفی – هر شخص حقیقی يا حقوقی که در يکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید  ،تبديل  ،خريد  ،فروش  ،توزيع  ،خدمات و خدمات فنی سرمايه گذاری کند و به عنوان
پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد  ،خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل کسبی داير يا وسیله کسبی فراهم آور د و تمام يا قسمتی از کاال  ،محصول يا خدمات خود را به طور
مستقیم يا غیرمستقیم وبه صورت کلی يا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد
 13ــ واحد صنفی  :هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت يا وسیله سیار باشد و توسط فرد يا افراد صنفی داير شده باشد .
 14ــ فعالیت واحدهای سیارکه با مجوز يا بدون شهرداری صورت می پذيرد  ،مشمول عوارض کسب و پیشه می باشند  ،شهرداری برای اينگونه موارد کد صنفی ايجاد و در قسمت
آدرس  ،عبارت «سیار » منظور نمايد
 – 15در معابری که به دلیل فعالیت های عمرانی شهرداری  ،رونق کسب و کار کم می گردد و يا در مواقعی که به علت شرايط خاص و فورس ماژور فعالیت های واحدهای صنفی تعطیل ويا
نیمه تعطیل میگردد  ،با تشخیص مديراصناف شهرداری مرکز و تايید شهردار رباط کريم حداکثر تا  % 50عوارض کسب و پیشه ( در مدت مذکور) وصول نمی گردد .
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 16ـ ضريب عوارض صنوف واقع در طرفین خیابان جهاد و همچنین مشاغل و صنوف ويژه و ممتاز با پنجاه درصد افزايش محاسبه گردد.
 17ـ در راستای وصول به موقع عوارض صنفی متناسب با قوانین ارزش افزوده ماهیانه دو درصد جريمه تاخیر در پرداخت به موقع عوارض اعمال میشود.
 18ـ عوارض صنفی نیم طبقه تجاری به مأخذ  % 50فرمول و جدول عوارض کسب و پیشه محاسبه می گردد
 19ـ چنانچه مؤديان نسبت به پرداخت عوارض صنفی سالیانه خود در همان سال اقدام نمايند عوارض صنفی با ضريب  % 80محاسبه خواهد شد.
 20ـ مشاغل خاص مانند پزشکان  ،مهندسین  ،وکالی دادگستری  ،بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه  ،دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق  ... ،که به دلیل
ماهیت فعالیتشان  ،زيـر مجموعه مجامع امور صنفی نمی باشند نیز مشمول پرداخت عوارض صنفی و مشاغل  ،پسماند و ساير عوارض متعلقه میباشند .
21ـ عوارض کسب و پیشه و مشاغل طبق مقررات از همه کسبه و صنوف و مشاغل واقع در محدوده و حريم شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان،
بانکها ،بورس و غیره وصول میگردد .
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