تعرهف پیشنهادی عوارض ،بهای خدمات و ساری ردآدماهی شهرداری احمدآباد
(موضوع ماده  03آیینانهم مالی شهرداریاه مصوب  2041/4/21با اصالحات بعدی)
سال 2031
به تصویب شورای اسالمی شهر احمدآباد رسید

دفتر اول :کلیات و مفاهیم


بخش اول :تعاریف



بخش دوم :مستندات



بخش سوم :معافیتها



بخش چهارم :نکات الزامی برای اجرای تعرفه

1

بخ
ش اول:
تعاریف

2

در این تعرفه کلمات وعبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده میشود.
 -1کاربری

منظور از کاربریهای بیستگانه قید شده در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (بخشننامه شنماره 333/313/1171
مورخ  1337/33/22معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)

جدول شماره  :1تعاریف کاربری های شهری

ردیف

نوع کاربری

1

مسکونی

تعریف
به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می شود.

2

به اراضی که جهت فعالیت های آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیالت
آموزش تحقیقات و فناوری
رسمی و عمومی ( تحصیالت متوسطه ) اختصاص داده می شود گفته می شود.

3

آموزشی

به اراضی اختصاص یافته برای فعالیت های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت خانه
های آموزش و پرورش وکار و امور اجتماعی گفته می شود.

۴

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.

۵

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

2

ورزشی

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

1

درمانی

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

3

فرهنگی -هنری

7

پارک و فضای سبز

بننننننه اراضننننننی اختصنننننناص یافتننننننه جهننننننت پننننننارک ( بوسننننننتان) کننننننه
توسط شهرداری احداثومورداستفادهعمومقرارمی گیرد گفته می شود.

13

مذهبی

به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع متبرکه گفتنه منی
شود.

11

تجهیزات شهری

بننه اراضننی اختصنناص یافتننه جهننت رفننو نیازهننای عمننومی شننهروندان کننه عمنندتا در
رضایتشهرداری استگفتهمیشود.

12

تاسیسات شهری

به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر ویابهداشت شهر و شهرونداناختصاص
می یابد گفته می شود.

13

حمل و نقل و انبارداری

ب ه اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی کنه بنرای انجنام سنفرهای شنهری،
برون شهری و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود.

1۴

نظامی

1۵

باغات و کشاورزی

12

میراث تاریخی

به اراضی اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی 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.
3

11

طبیعی

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

13

حریم

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

17

تفریحی و توریستی

23

صنعتی

به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود.
به اراضی اختصاص یافته جهنت اسنتقرار صننایو مشنموو گنروه النف موضنوع مصنوبه شنماره
/2۴211ت 13۵71-مورخ  33/12/22هیات وزیران و اصالحات بعدی آن گفته می شود.

۴

جدول شماره  :۲عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری

ردیف

نوع کاربری

مقیاس

تعریف

1

مسکونی

محله

سکونتگاههای تک واحدی ،مجتمو های چند خنانواری و آپارتمنانی چنند واحندی و
خوابگاههای دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه

2

آمننننوزش تحقیقننننات .
فناوری

شهر

مندارس عنالی ،دانشننگاهها ،دانشنکده هننا ،دانشسنراها ،حنوزه هننای علمینه و مراکننز
تحقیقاتی و پژوهشی و علمی و کاربردی و پارک فناوری

محله

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

ناحیه

کالس های سوادآموزی -مدارس راهنمایی -دبیرستان و پیش دانشگاهی

3

آموزشی

منطقه

هنرستانهای صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمو های آموزش فنی و حرفنه
ای وزارت کار و امور اجتماعی

شهر

مدارس اسالمی ،مدارس کودکان استثنایی ،مراکنز پنرورش اسنتعدادهای درخشنان،
مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی

ناحیه

شهرداری نواحی شوراهای حل اختالف

منطقه

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

۴

اداری و انتظامی

-۵

تجننننناری
خنندماتی (
انتفننننناعی تجاری
غیننننننننر
انتفاعی )

خننننننندمات
انتفاعی

شهر

وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل دولتی ،ادارات کل و شرکتهای وابسته به وزارتخاننه
ها و سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ،ستاد نیروهای نظامی و
انتظامی و سایر مراکز انتظامی ،سفارتخانه هنا ،کنسنوو گنری هنا و سنازمانهای بنین
المللی ،شهرداری و شورای اسالمی شنهر ،دادگسنتری و زنندانهای موجنود و مراکنز
بازپروری و کانونهای اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها

خارج از محدوده
شهر

زندان

محله

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

ناحیه

واحدهای خرید هفتگی ( سوپر مارکت ،فروشگاههای مصنرف شنهر و روسنتا ،نوشنت
افننننننننننننننزار ،قنننننننننننننننادی ،آجیننننننننننننننل فروشننننننننننننننی و
…).شعببانکهاوصندوقهایقرضالحسنهوموسسنناتمالیواعتباری ،بنگاههننای معننامالت
امالک ،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 شنرکتهایبازرگانیوتجاری،
واحدهای خرید خاص و بلنند مندت ماننند فروشنگاههای بنزری زنجینره ای ،مبنل
فروشی ها ،پوشاک ،شنعب مرکنزی بانکهنا و موسسنات منالی و اعتبناری ،موسسنات
تجاری واردات و صادرات کاال ،نمایندگی فروش عرضه وسایل نقلیه ،فروشگاه عرضنه
قطعات یدکی ،وسنایل نقلینه و فروشنگاه عرضنه صننایو دسنتی و فنرش ،تاالرهنای
پذیرایی ،تعمیرگاههای لوازم خنانگی و خنودرو ،دفناتر نماینندگی بانکهنای خنارجی،
نمایندگی موسسات تجاری خارجی

محله

دفاتر ( پست ،امور مشترکین تلفن همراه ،فروش روزنامه و مجله ) ،آرایشنگاه هنای
زنانه و مطب پزشکان
۵

خدمات غیر انتفاعی

2

ورزشی

1

درمانی

3

فرهنگی –هنری

7

پارک

13

مذهبی

11

تجهیزات شهری

12

تاسیسات شهری

13

حمل و نقل انبارداری

ناحیه

پلیس  ،+13آموزشگاههای خصوصی ،دفاتر ( وکالت ،مهندسی و نقشه برداری ،ثبنت
اسناد ،ازدواج و طالق ،شنرکتهای پیمانکناری و مشناور و خندمات) ،آزمایشنگاههای
طبی و تخصصی ،مراکز رادیولوژی ،سالن های ورزشی کوچک ،مرکز مشاوره درمانی

منطقه

ارائه خدمات اینترنت ،دفاتر حسابرسی ،مراکز ام آر آی ومشابه ،آمبوالنس خصوصی،
درمان اعتیاد ،فیزیوتراپی ،مراکز کاریابی ،مرکز معاینه فننی خنودرو ،رسنانه هنای
دیجیتاو انتفاعی ،رادیولوژی ،مطب دامپزشکان

شهر

دفاتر احزاب ،تشکل های مردم نهاد -موسسات خیریه -اتحادیه ها ،مجامو ،انجمنن
ها و تعاونی ها ،رسانه های دیجیتاو خبنری ،هینات هنای ورزشنی و آموزشنگاههای
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 مجتمو های ورزشی ،زورخانه ها ،مجموعه های آبی ورزشی

محله

مراکز بهداشت و تنظیم خانواده ،درمانگاهها

ناحیه

پلی کلینیک ها

منطقه

مراکز انتقاو خون ،بیمارستانهای کمتر از  2۴تخت و مراکز اورژانس

شهر

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

ناحیه

کتابخانه ها و سالنهای اجتماعات کوچنک ،کنانون هنای پنرورش فکنری کودکنان و
نوجوانان ،سینما

شهر

کتابخانه مرکزی و تخصصی ،نگارخانه ،فرهنگسرا و مجتمو هنای فرهنگنی ،سنالن
اجتماعات ،سینما ،تئاتر ،سالن کنسرت ،موسسات و دفاتر مرکنزی روزنامنه و مجلنه،
مراکز صدا و سیما

محله

بوستان ( پارک ) محلهای

ناحیه

بوستان ( پارک ) ناحیه ای

شهر

بوستان ( پارک ) اصلی شهر

محله

مساجد ،حسینیه ها و فاطمیه ها

شهر

مساجد بزری و مسجد جامو شهر ،مصلی ،مهدیه ،کلیساها ،کنیسه هنا و آتشنکده
ها

محله

ایستگاه های جمو آوری زباله

ناحیه

ایستگاه های جمو آوری زباله ،ایستگاه های آتش نشانی ،مینادین مینوه و تنره بنار،
اورژانس  ،11۵جایگاههای سوخت

شهر

گورستانهای موجود –نمایشگاههایدائمیومراکزامدادونجاتهالالحمر

خارج از محدوده انتقاو گورستان ها ،مرکز حفر بهداشتی زباله ،میدان مرکزی میوه و تره بار ،حمنل و
نقل بار
شهر
محله

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

منطقه

مخازن آب زمینی و هوایی ،تصفیه خاننه هنای آب و فاضنالب و پسنت ایسنتگاههای
تنظیم فشار گاز

محله

معابر و پارکینگ ها ی محلهای و ایستگاههای مترو
2

ناحیه

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

شهر

معابر ،پایانه هنای مسنافربری درون شنهری و بنین شنهری ،ایسنتگاه فرودگاههنای
موجود ،بنادر ،تاسیسنات مرکنزی متنرو ،پارکیننگ هنای بنین شنهری کوچنک و
سردخانه ها

خارج از محدوده انباری های اصلی کاال فرودگاه ،سیلو و سردخانه ها
1۴

نظامی

شهر

پادگان ها و آمادگاههای موجود نیروهای نظامی

1۵

باغات و کشاورزی

محله

زمین های کشاورزی و باغات واحدهای باغ مسکونی

12

تاریخی

شهر

اماکن و محوطه های تاریخی ،منوزه هنا ،بناهنای ینادبود ،آرامگناه مشناهیر ،امناکن
متبرکه و حریم های تملک شده آنان

11

طبیعی

شهر

سطوحی که جهت جنگلهای طبیعی و فضای سبز دست کاشت ( غیر از پنارک ) منی
یابد.

13

حریم

شهر

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

شهر
17

تفریحی –گردشگری

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

23

صنعتی

خارج از محدوده
باغ وحش
شهر

غذایی
 -1تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو
 -2بسته بندی خرما بدون شستشو
 -3واحد تولید آب نبات و پولکی شکر پنیر و غیره تا  3333تن در ساو
 -۴واحد تولیدی نبات ( نبات ریزی )
 -۵واحد تولید گز و سوهان تا  333تن در ساو
 -2واحد بسته بندی نمک و ادویه جات
 -1واحد بسته بندی چای
گروههننننای الننننف
 -3واحد بسته بندی قهوه
مصننننوبه شننننماره
 -7واحد تولید قند حبه و کله تا  333تن در ساو به روش نم زدن و بدون روش پخت
ت-
2۴211
 -13واحد بسته بندی عسل
 13/12/22هیننننات
 -11تولید بستنی تا  1333تن در ساو
مدیران با اصنالحات
 -12تولید شیرینی و نان تا  333تن در ساو
بعدی آن
 -13آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  333تن در ساو
 -1۴واحد بسته بندی کره و سایر لبنیات تا  133تن در ساو
 -1۵تولید بیسکویت و شکالت تا  333تن در ساو
 -12واحد رشته بری تا  333تن در ساو
 -11واحد ماکارونی سازی تا  333تن در ساو
 -13واحد تولید آج موم ( مخصوص کندوی عسل )
 -17واحد بسته بندی سبزیجات و میوه جات
 -23واحد تولید یخ ( صرفا در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقرار یابند).
1

 -21واحدتولیدی نان بستی
 -22واحد بسته بندی گالب
 -23واحد بسته بندی عرقیات گیاهی
 -2۴واحد بسته بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشو
 -2۵واحد سورتینگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری
 -22واحد تولید ،بهبود دهنده کیفیت آرد
 -21واحد تولید غذایی کودکان آرد غالت آماده بودنعملیاتبوجاریوآسیاب
نساجی
 -1واحدهای قالیبافی ،زیلوبافی و نمدمالی دستی و دست بافتها
 -2شیرازه دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینی
 -3جوراب بافی حداکثر سه دستگاه ( با حداکثر  133تن در ساو )
 -۴کشبافی و تریکو بافی ،گردبافی ،کنن و راشل حداکثر تا سنه دسنتگاه ( ینا حنداکثر
 133تن در ساو )
 -۵واحد تولید لباس و پوشاک حداکثر  3333دست ،انواع لباس و پوشاک در ساو
 -2تولید طناب نخی یا کنفی ،تور ماهیگیری ،قیطان ،انواع نوار و روبان
 -1واحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجی یااستفاده از پشم شیشه
 -3واحد پارچه چاپی روش دستی ( مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپسیلکوغیره )
 -7پارچه بافی دستی ( غیر موتوری )
 -13واحد 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 کناله پوسنتی ،پوسنتین و منوارد مشنابه از
پوست دباغی شده
 -3واحد تولید بستایی کفش حداکثر تا  73333جفت در ساو
 -۴واحدتولید کفش ماشینی حداکثر  73333جفت در ساو
 -۵واحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرم
 -2واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم
سلولزی
 -1واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده
 -2واحدتولید پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن
 -3واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ آماده وچاپشده
 -۴واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده
 -۵واحد تولید لوازم التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده
 -2واحد صحافی و چاپخانه های ساده
 -1واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای
 -3واحد نجاری و خراطی بدون انوارسازی
 -7واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تنا  233مترمکعنب چنوب در سناو بندون
رنگ
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 -13تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا و یا استفاده از ورق آماده
 -11واحد تولید انواع دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و سنایر مصننوعات مشنابه از ورق
آماده
 -12تولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و سبد بافی از الیاف گیاهی
 -13واحد بسته بندی دستماو و محصوالت مشابه بااستفاده از کاغذ آماده
 -1۴واحد پرس کاری و چسباندن روکش نایلون بااستفاده از روکش آماده
 -1۵واحد تولید قایق های چوبی و بلم تا  233دستگاه در ساو
 -12واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده
 -11واحد تولید کالسور و زونکن از مقوای آماده
فلزی
 -1واحد قلمزنی انواع فلزات
 -2واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبکاری حنداکثر تنا
سه دستگاه تراش
 -3واحد تولید درب و پنجره آهنی و آلومینیمی ( صرفا در مناطق صنعتی درون شهری
)
 -۴واحد تولید کاناو کولر ،لوله بخاری(صرفا در مناطق صنعتی درون شهری )
 -۵واحدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش
 -2واحد صنعتی تولید ظروف آلومینیم از ورق آماده با یک دسنتگاه خنم کنن حنداکثر
 133تن در ساو صرفا مناطق صنعتی داخل شهری
 -1واحدمونتاژ تجهیزات گرد و غبار گیر ازقطعات آماده
 -3واحد تولید اتصاالت هیدرولیک ( پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ فشار قوی )
 -7واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل
 -13واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گاز سوز
 -11واحد تولید ترموستات
کانی غیر فلزی
 -1واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره ذوب
 -2واحد تولید آیینه ،پوکه آمپوو ،شیشه آزمایشگاهی بدون کوره
 -3واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی ( صنایو دستی )
 -۴واحد تولید پودر جوشکاری
شیمیایی
 -1واحد تولید آب مقطر
 -2واحدتولید نایلون و نایلکس و سلوفان ( با استفاده از روو آماده )
 -3واحد صرفا برش اسکاچ ظرفشویی
 -۴واحد طراحی و مونتاژ نت ترمز
دارویی ،آرایشی و بهداشتی
 -1واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی ( فرموالسیون )
 -2واحد اختالط و بسته بندی پودر ازاله مو
 -3واحدتولید قرص و پودر اکسیژنه
 -۴واحد تولید اکسیدان ،کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسیژن
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 -۵واحد تولید اسانس ،تنطور ،الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعی
 -2واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک
برق و الکترونیک
 -1واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ ( نظیر زنگ اخبار و دربازکن )
 -2واحد تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاری و لوستر ،از قطعات آماده
 -3واحد طراحی و تولید لوازم برقی و الکترونیکی به صنورت مونتناژ مشنروط بنر اینکنه
عملیات کوره ای و عملیات تر نداشته باشد.
 -۴واحد تولید لوازم پزشکی ،آزمایشگاهی و آموزشی ،قطعات الکترونیک
 -۵واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیره
 -2واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاری
 -1واحد تولید انواع ساعت
 -3واحد طراحی و تولید تقویت کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر به صورت مونتاژ
 -7واحد تولید رادیو و تلوزیون و لوازم صوتی و تصویری
 -13واحد 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 کنترو های ولتاژ و فرکانس
 -1۴واحد تولید آفتامات
 -1۵واحد تولید مودم و میکرو کنترو
 -12واحد طراحی و مونتاژ تایمر
 -11واحد تولید کارت و بردهای کامپیوتری
کشاورزی
 -1واحد زنبنورداری و پنرورش ملکنه ( تنا ردینف  ۴فاقند محندودیت فاصنله از امکنان
مسکونی )
 -2واحد پرورش پرندگان زینتی تا  133قطعه
 -3واحد پرورش کرم ابریشم
 -۴واحد پرورش ماهی زینتی
 -۵آزمایشگاه دامپزشکی
ماشین سازی
 -1واحد قالب و مدو ( درجه ریخته گری ،فیکچر ،قالب قطعات استاندارد ،قالب قید و
بست و ابزار قالب ،مدو
 -2واحد تجهیزات شبکه آب و فاضالب ( پمپهای دیاگرامی ،کف کنش ،لجنن کنش و
تجهیزات تصفیه )
 -3واحد ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی ( آسانسنور و قطعنات آسانسنور،
پله برقی ،باالتراک ،جرثقیل سنقفی ،جرثقینل پشنت کنامیونی ،جنک پالنت بناالبر و
قطعات مربوطه ،نوار نقاله و … .جرثقیل )
 -۴واحد پمپ و کمپرسنور ( پمپهنای خنالک وکینوم آتنش نشنانی ،آب ،کمپرسنورهای
صنعتی و مصرفی و گاراژی مواد فله و تلمبه های بادی )
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 -۲در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب )1831/11/11

ماده  - 1محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرحجامو و تا تهیه طرح منذکور در طنرح
هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آنالزماالجراک میباشد.

شهرداریها عالوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احنداث و توسنعه معنابر و تنمینخندمات شنهری و تنسیسنات زیربننایی در
چارچوب وظایف قانونی خود کنترو و نظارت بر احداثهرگونه ساختمان و تنسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمنران در
داخل محدودهشهر را نیز به عهده دارند.

ماده  - 2حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر کهنظارت و کنترو شهرداری در آن ضنرورت
دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخشمربوط تجاوز ننماید.

به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظاراضی کشاورزی ،باغات و جنگلها ،هرگونه
استفاده برای احداث ساختمان و تنسیسات درداخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامو و هادی
امکانپذیرخواهد بود.

ماده  3تبصره  – 1روستاهایی که در حریم شهرها واقو میشوند مطابق طرح هادی روستا دارای محدوده و حریم مستقلی بوده و
شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز امور روستا را ندارد.
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 -8تعرفه عوارض:

منظور تعرفه عوارض ،بهای خدمات وسایر درآمدهای موضوع مناده  33آینیننامنه منالی شنهرداری هنا (مصنوب  13۴2/۴/12بنا
اصالحات بعدی) میباشد.
ماده  33آییننامه مالی شهرداریها  -هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاک خدمات و سنایر
درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصوو و یا تحصیل میشنود درج و هنر ننوع عنوارض ینا بهنا
خدمات جدیدی که وضو و تصویب میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت میگیرد درتعرفه منذکور مننعکس
میشود.
 -1قانون شوراها:

منظور قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب  131۵/3/31با اصنالحات بعندی)
میباشد.

 -5قانون تجمیع عوارض:

منظور قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقنراری
وصوو عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال ،ارایه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی (مصوب  1333/13/22بنا اصنالحات
بعدی) میباشد.

 -6در قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1858/1/16
 -2طرح جامو شهر:

طرح جامو شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی ومنطقهبندی مربنوط بنه حنوزههنای مسنکونی،
صنعتی بازرگانی ،اداری وکشاورزی و تنسیساتو تجهیزات و تسهیالت شهری و نیازمندیهای عمومی شهری ،خطوط کلی ارتباطی و
محل مراکزانتهای خط (ترمیناو) وفرودگاه ها و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تنسیسات وتجهیزات و تسنهیالت عمنومی ،منناطق
نوسازی ،بهسازی و اولویتهای مربوط به آنهاتعیینمیشود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط
بهحفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی ،تهیه و تنظیم میگردد.طرح جامو شهر برحسب ضرورت قابل تجدید نظنر خواهند
بود.
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 -3طرح تفصیلی:

طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامو شهر نحوهاستفاده از زمینهای شنهری در سنطح
محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برایهر یک از آنها و وضو دقیق و تفصیلی شنبکه عبنور و منرور و مینزان و
تراکم جمعیت وتراکم ساختمانی درواحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسنازی وتوسنعه و حنل مشنکالت
شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیینمیشود ونقشهها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی
تهیه و تنظیم میگردد.

 -7کمیسیون ماده 77

منظور کمیسیون قید شده در ماده  11قانون شهرداریها (مصوب  133۴/3۴/11با اصالحات بعدی) میباشد.

 P -3قیمت منطقه ای:

منظور از  pقیمت منطقه ای روز آخرین ارزش معامالتی زمین که توسط کمیسیون ماده  2۴قانون مالیاتهای مسنتقیم (مصنوب
 1322با آخرین اصالحات) تعیین میگردد.

(:Z -9ضریب پیشنهادی شهرداری)

ضریبی است که هر ساو با پیشنهاد شهرداری توسط شورای اسالمی شهر برای هر یک از عوارض جداگانه تصویب میگردد.

(K-13ضریب تعدیل)
ضریبی است که به منظور متناسب نمودن نرخ عوارض و خدمات در نواحی مختلف شهر توسط شورای شهر تصویب می شود.

 -11واژه های سطح ناخالص کل بنا ،تراکم ساختمان ،تراکم خالص مسکونی ،واحد (مسکونی،تجاری ،صنعتی و)...

مجتمو مسکونی ،مجتمو اداری ،پیلوت ،پارکینگ ،و هر واژه ای که در این دفترچه استفاده گردینده و تعناریف آنهنا منطبنق بنا
تعاریف قید شده در طرح جامو یا طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی خواهد بود.
13

 -1۲کمیسون ماده 111

منظور کمیسیون قید شده در ماده  133قانون شهرداریها (مصوب  133۴/۴/11با اصالحات بعدی) میباشد.

 -18واژههای واحد مسکونی ،واحد تجاری ،واحد صنعتی ،واحد اداری

 .1واحد مسکونی عبارت است از کلیه ساختمانهائی که برای سکونت افراد و یا خانوارها ساخته شده و شامل اطاق ،آشنپزخانه و
سرویس الزم باشد( .بدیهی است انجام پارهای فعالیتهای شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود).
 .2واحد تجاری عبارت است از کلیه ساختمانهائی که برابر تبصره ذیل بند  2۴ماده  ۵۵قانون شهرداریهنا بنه منظنور اسنتفاده
کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و ینا واحندهای تنابو قنانون
تجارت فعالیت داشته باشند.
 .3واحد صنعتی عبارت است از کلیه ساختمانهائی که به منظور استفاده صننعتی و ینا ایجناد کارگناههنای صننعتی و اداری بنا
موافقت اصولی از مراجو ذیربط مانند وزارت جهاد ،صنایو سبک و سنگین و معادن و فلزات ایجاد شده باشند.
 .۴واحدهای اداری عبارت است از کلیه ساختمانهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی ،بدیهی است سایر ساختمانهنائی کنه از
شموو بندهای  3 ،2 ،1خارج باشند مشموو تعریف واحد اداری میشوند.
تبصره مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی که با اصنوو بازرگنانی اداره منیشنوند و مشنموو پرداخنت
مالیات هستند از نظر پرداخت عوارض پذیره ،تجاری محسوب میشوند.
دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصوو عوارض پذیره صندور پرواننه هنای سناختمانی ،واحندهای تجناری ،صننعتی و اداری بنه شنماره
 2۴1۵3/1/3مورخ  1327/11/33وزارت کشور)

 -11آییننامه ارزش معامالتی ساختمان (برای جرایم کمیسیون ماده صد)
منظور آییننامه موضوع تبصره  11ماده صد قانون شهرداریها میباشد.

 -15سال احداث :

ساو احداث برمبنای نظریه کمیسیون ماده صدیا سایر دالئل مثبته از قبیل تاریخ نصب کنتور برق وهمچنین ارائه پرواننه کسنب
،عکس هوایی وعنداللزوم نظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص می گردد.
1۴

 -16سال تبدیل :

تاریخ قطعی شدن رای کمیسیون ماده صد ،تاریخ مصوبه کمیسیون ماده  ۵و یا گواهی اداره دارایی و یا پروانه کسب و ینا تناریخ
نصب کنتور برق و یاقبوض برق مصرفی که تعیین کننده ساو تبدیل و نوع استفاده از ساختمان باشد مالک ساو تبندیل خواهند
بود.
تبصره در صورتی که ارائه گواهی اداره مالیاتی و یا تاریخ نصب کنتور برق به تنهایی نتواند ساو تبدیل را به اثبات برساند نظریه
کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین مالک عمل قرارخواهد گرفت.

 -17سال بهره برداری :

تاریخ قطعی شده رای کمیسیون ماده صد ،تاریخ مصوبه کمیسیون ماده  ۵و یا گواهی اداره دارایی و یا پروانه کسب و یا قبوض
برق که تعیین کننده ساو بهره برداری باشد مالک ساو بهره برداری خواهد بود.
تبصره
در صورتی که ارائه مدارک فوق به تنهایی نتواند ساو بهره برداری را به اثبات برساند نظریه کارشناس رسمی دادگسنتری مرضنی
الطرفین مالک عمل قرار خواهد گرفت .

 -13زمان محاسبه و تعلق عوارض صدور پروانه :

عوارض صدور پروانه ساختمانی اعم از تجاری ،اداری و صنعتی و غیره ،پس از صدور دستور تهیه نقشه و یا ارائه نقشه معماری و
تنیید واحد فنی(صدور پروانه) و گزارش واحد فنی محاسبه و اخذ می شود.ضمنا مالک قبل از صدور پروانه اجازه عملیات
ساختمانی نخواهد داشت.
تبصره 1مؤدی در صورت پرداخت عوارض بصورت نقد یا اقساط حداکثر تا پایان سالجاری از زمان شروع پرداخت عوارض مهلت
دارد تا نسبت به اخذ پروانه اقدام نماید و در صورتیکه تا پایان سالجاری پروانه ساختمان صادر نگردد و عوارض افزایش یابد
مشموو پرداخت مابه التفاوت عوارض به نرخ روز خواهد شد.

 -19مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه :

فیش عوارض صدور پروانه باید در مهلت تعیین شده در آن پرداخت گردد و قبوض صادره در روزهای پایانی ساو مالی ،تا آخرین
روز ساو اعتبار داشته و در صورت عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از بدهی در ساو محاسبه  ،عوارض بر مبنای ساو پرداخت تمام
1۵

بنننندهی ( بننننه صننننورت نقنننندی و یننننا اقسنننناط ) محاسننننبه و مبلنننن پرداختننننی عینننننا از کننننل بنننندهی کسننننر
می شود(.منظور از پرداخت بدهی ،پرداخت به صورت نقدی و اقساط می باشد )

 -۲1قیمت کارشناسی روز:

منظور از قیمت کارشناسی روز زمین ،نظریه کارشناس رسمی دادگستری و یا هیاتی متشکل از دو کارشناس رسمی و یک خبنره
محلی معرفی شده توسط شهرداری می باشد.
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 -1در ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها ،مناسب ساازی معاابر پیااده
راهی و پیاده روها ،ساماندهی به منظر شهری) مصوب 1837/9/۲5

بند  -3-1 -2به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری ،به شهرداریها اختیار داده می شود
تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری (بیلبوردها) ،نقاشی ها ،جنداره هنا ،اسنتفاده از
نمایشگرهای بزری شهری ،تابلوهای تبلیغاتی ،تابلوهای راهنمای شهری (نام خیابانها و مینادین و  )...اقندام نمایند و بنه تصنویب
«کمیته» برساند .رعایت تصمیمات «کمیته» در این زمینه برای دستگاهها ،سازمانها ،نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی در الویت
قرار دارد.

 -۲در قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب  1837/1۲/17با اصالحات بعدی)

ماده  -۵3برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قنانون،
تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ،همچنین برقراری عوارض به درآمدهای منخذ محاسبه مالیات ،سود سهام شنرکتها،
سود اوراق مشارکت ،سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتبناری غینر بنانکی مجناز ،توسنط
شوراهای اسالمی و سایر مراجو ممنوع میباشد
تبصره  -1شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضو هر یک از عوارض محلی جدید ،که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده
باشد ،موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر ساو برای اجراکدر ساو بعد ،تصویب و اعالم عمومی نمایند .

 -8در قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهاوری اساالمی ایاران و چگاونگی
برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال ،ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 1831/11/۲۲

ماده  -۵برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و کاالهایتولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در
ماده ( )۴این قانون ،تکلیف مالیات و عوارضآنها معین شده است ،همچنین برقراری عوارض به درآمدهای منخذ محاسنبه مالینات،
سودسهام شرکتها ،سود اوراق مشارکت ،سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزدبانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
مجاز توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجو ممنوعمیباشد.

تبصره  -1وضو عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ،میبایستیحداکثر تا پانزدهم بهمنمناه هنر سناو
برای اجرا در ساو بعد تصویب و اعالم عمومیگردد.
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 -1در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر ،بخش و شهرک موضوع قاانون تشاکیالت،
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1875

هینت وزیران در جلسه مورخ  1313/1/1بنابه پیشنهاد وزارت کشور و به اسنتناد منواد()7۴و ( )11قنانون تشنکیالت ،وظنایف و
انتخابات شوراهایاسالمی کشور و انتخابشهرداران  -مصوب  - 131۵و همچنین برای تعیین سیاستهای عمومی دولت موضوع بند
( ( 12ماده ( )11قانون فوقالذکر ،آیین نامه اجرایی ماه ( )11و بند ( )12ماده ( ( 11قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی نحوه وضو و وصوو عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر ،بخش و شهرکموضوع قانون تشنکیالت ،وظنایف و
انتخابات شوراهای اسالمی کشورو انتخاب شهرداران  -مصوب 131۵
ماده -1شوراهای اسالمی شهر ،بخش و شهرک میتوانند برای تنمین بخشی از هزینههایشهر ،بخش و یا شهرک مربنوط اعنم از
هزینههای خدماتی ،اداری و عمرانی با رعایتضوابط ،ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین نامه عوارض وضو نمایند.

ماده -2وضو عوارض توسط شنوراهای اسنالمی شنهر ،شنهرک و بخنش در حندود درآمندها ،عرضنهکاالها و خندمات و سنایر
موضوعهایی است که مربوطبه شهر ،شهرک یا بخش ذی ربط باشد.

ماده -3عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن ،واحدهای صنفی ،تولیدی ،خدماتی ،صنعتی و هر گونه منبنو در آمندی دیگنری
قابل وصوو است که محل استقرار آن ،در موردشهرها ،محندوده قنانونی شنهر ،موضنوع تبصنره ( )1مناده ( )۴قنانون تعناریف و
ضوابطتقسیمات کشوری  -مصوب  - 1322ودر مورد بخش و روستا ،محدوده موضنوع منواد ( 2و  )13قنانون تعناریف و ضنوابط
تقسیمات کشوری  -مصوب  - 1322که به تصویب هینت وزیرانرسیدهیا برسد و در مورد شهرکها محندودهای کنه بنه تصنویب
کمیسیون موضوع ماده ( )13آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تنسیسناتدر خنارج از محندوده قنانونی وحنریم
شهرها  -مصوب  - 13۵۵رسیده است ،باشد.

تبصره  -1در صورتی که محدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد ،در مورد شهرهامحدودهایکه در طرح جامو موضنوع بنند ()3
ماده ( )2قانون تنسیس شورای عالی شهرسازی و معماریایران  -مصوب  - 13۵1و در مورد روستاها محدودهای کهدر طرح هادی
موضوع ماده ()1اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -مصوب  ،- 1322تعیین شده است ،مالک خواهندبود.

تبصره  -2مراجو تصمیم گیر در مورد محدوده شهر ،مجاز نمیباشند محدودههایی را کهتوسط سایر مراجو قانونی بنرای ایجناد
شهرک یا مراکز جمعیتیدیگر خارج از شهرها تعیینشده یا میشوند ،بدون جلب نظر مراجو قانونی یاد شده به حدود شهر ملحنق
نمایند.
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ماده -۴وصوو عوارضی که طبق این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر ،بخش و یا شهرکوضو منیشنود ،در منورد عنوارض
شهر بر عهده شهرداری ،در مورد روستا بر عهده دهیار ودهیاری و در مورد شرکها بر عهده مسؤوالن اجرایی شهرک مربوط خواهد
بود که مطابقمقررات مربوط و ضمانتهایاجرایی آن اقدام مینمایند  .مرجو وصوو مکلف به دادن رسیدرسمی به مؤدی است.

ماده  -۵نحوه وصوو عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر ،بخنش و ینا شنهرک وضنو منیشنوند،
توسط همان شورا تعیینمیگردد.

تبصره  -وزارت کشور به استناد ماده ( )7۴قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاباتشنوراهای اسنالمی کشنور و انتخناب شنهرداران -
مصوب  - 131۵و به منظور تنمین هماهنگی درشیوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش و شهرک و همچنین ایجاد یکنواختی در
نظام عوارضدر سراسر کشور ،آییننامههای الزم را تهیه و جهت تصویب به هیننت وزینران ارایهمنینمایند .در خصنوص شنوراهای
اسالمی شهر دستورالعملهای موضوع ماده ( )33آییننامهمالی شهرداریها مراعات میگردد.

ماده  -2عوارضی که به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر ،بخش و یا شهرکوضو میشنود ،حسنب منورد بنرای
تنمین هزینههای همانشهر ،روستا و یا شهرک در قالببودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر ،شهرک و بخش مربنوط مصنرف
خواهد شد.

ماده  -1شوراهای اسالمی شهر ،بخش و شهرک میتوانند برای تنمین تمام یا بخشی ازهزینههای طرحهنای خناص خندماتی ینا
عمرانی ،عوارض خاصیبرای مدت و مورد معین وضعنمایند .عوارضی که از این طریق وصوو میگنردد ،صنرفا در همنان مندت و
مورد تعیین شدهدر مصوبه وضو عوارض ،قابلمصرف میباشد.

ماده  -7شوراها می توانند در هنگام وضو عوارض جدید یا در زمنان مقتضنی نسنبت بهمنوارد معافینت ،کناهش ،تخفینف و لغنو
عوارضی که تصویبنمودهاند ،با توجه به سیاستهایمقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده  -1۴شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راج و به عوارض عالوه بر توجه بهسیاسنتهای کلنی کنه در برنامنه پنجسناله و
قوانین بودجه سالیانه اعالممیشود ،سیاستهایعمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:

الف  -نیل به سمت خودکفایی شهرداری ،دهیاری و شهرک مربوط از طریق وضو و وصولعوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز
؛
ب  -رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخشهایمختلف اعم از دولتی و غیر دولتی ؛
پ  -جهت گیری به سوی وضو عوارض هایی که به صورت غیر مستقیم وصوو میشوند؛
ت  -تناسب وضو عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛
ث  -توجه به اثرات تبعی وضو عوارض بر اقتصاد محل ؛
23

ج  -هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض ؛
چ  -رعایت اولویت وضو عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کاال و خدمات بر سایر روشنها از جملنه روش وضنو عنوارض
مقطوع،
ح  -وضو عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجو قانونی و یااجرای طرحهای عمرانی؛
خ  -جلوگیری از وضو عوارض مضاعف بر کاالهای تولیدی؛
د  -توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضو عوارضبر تولید؛
ذ  -محاسبه وصوو عوارض در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروش واقعی در دوره موردنظر؛
ر  -خود داری از وضو عوارض بر کاالهای صادراتی ؛
ز  -توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضو عوارض با اعطای تخفیف ،معافیت و نظایر آن؛
ژ  -رعایت حاو ایثارگران هنگام وضو عوارض با اعطای تخفیف ،معافیت و نظایر آن ؛
س  -اعماو رویههای تشویقی برای پرداخت به موقو عوارض ؛
ش  -وضو بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ( )3قانون اساسی.

تبصره  -افزایش میزان عوارض موضوع این آیین نامه زودتر از یک ساو صورت نخواهدگرفت و وضنو عنوارض جدیند و افنزایش
عوارض قبلی عطف بهماسبق نمیشود.

ماده  -1۵نسبت عوارض شهر ،روستا و شهرک با درآمدها ،عرضه کاالها و خدمات و سایرموضوعات حداکثر براساس نرخی است
که ساالنه توسطوزارت کشور پیشنهاد شده است و بهتصویب هینت وزیران میرسد .مادام که این نسبت در هر سناو بنه تصنویب
نرسیده است ،نسبت تعیین شده درساو قبل مجری خواهد بود .برای تعیین حداکثر(سقف) نسنبت عنوارض بهدرآمندها و عوایند
محلی باید استاندارد هزینههای عمرانی ،اداری و خدماتیشهرداریهاتوسط وزارت کشور با هماهنگی کمیته موضنوع تبصنره مناده
( )11این آیین نامه تنظیم و بههینت وزیران ارایه گردد .در تنظیم استانداردها بایدسهم هزینه هایی که به موجبتصمیمات مراجو
ملی یا فرا محلی در طرحهای عمرانی و یا خدماتی و یا در اجنرای طرحهایجنامو و هنادی در شنهرها،شنهرکها و روسنتاها ایجناد
میشود ،به طور جداگانه مشخص گردد.

تبصره  -در ساو جاری و مادام که استانداردها و نسبتهای موضوع این ماده تعییننشدهاند ،مجموع عوارض وصولی در هر محل
با رعایت ماده ()3این آیین نامه نباید درمورد در آمدها بیش از حداکثر دو درصد ( )%2درآمد سنالیانه ،در منورد فنروش کاالهنا
یاخدمات بیش از حداکثر دو درصد( )%2قیمت عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش ازحداکثر نیم درصد ارزش معنامالتی
آن با احتساب میزان عوارض قابل وصوو موجود باشد.
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ماده  -12شوراها می توانند براساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردمبا استفاده از روش انتشار اوراق مشنارکت
و سایر روشها بارعایت قوانین و مقرراتمربوط نسبت به تنمین منابو مالی مورد نیاز اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده  -11وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز ذی ربط آموزشهای الزمرا جهت توجیه این آینین نامنه و سنایر
آیین نامههای مربوط به اعضای شوراها ارایهنماید .وزارت کشور مسؤوو نظارت بر حسن اجرا و رعاینت اینن آینین نامنه در منورد
مصوباتمربوط به وضو عوارض توسط شوراهادر سراسر کشور است.

 -5در قانون شوراها (مصوب  1875/18/11با آخرین اصالحات)

ماده  -33بند  12ن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمنومی
دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میشود.
ماده  – 33بند 22ن وضو مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تنسیسات شهری.

ماده  -33بند 2۵ن تصویب مقررات الزم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر ننوع نوشنته و آگهنی و
تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطالع عموم.

ماده  -33بند22ن تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه منالی و معنامالت
شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.
ماده  – 33بند 21ن تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.

ماده  - 3۵ماده 3۵ن شورای اسالمی شهر میتواند نسبت به وضو عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تنمین
بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه مصوب هینت وزیران اقدام نماید.

تبصره ن عوارض ،یک ماه پس از ارساو هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصوو است .وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصوو
هر نوع عوارض را منطبق بر آییننامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.

 -6ماده  8۲آییننامه مالی شهرداریها (مصوب  1816/11/1۲با اصالحات بعدی)

ماده  – 32به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا به مطالبات خود را بنا اقسناط حنداکثر سنی و شنش ماهنه مطنابق
دستورالعملی که به پشنهاد شهردار ،به تصویب شورای اسالمی شهر مربوط میشود دریافت نماید در هر حاو صدور مفاصا حساب
موکوو به تندیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
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 -7در قانون شهرداریها( مصوب  1881/1/11با اصالحات بعدی)

ماده  ۵۵بند  - 2۴صدور پروانه برای کلیه ساختمانهائی که در شهر میشود.
تبصره -شهرداری در شهرهایی که نقشه جامو شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع
استفاده از ساختمان را قید کند .در صورتیکه بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا
تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده  133این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صنورت
احراز تخلف مالک یا مستنجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسنب ینا پیشنه و ینا
تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.

این تصمیم وسیله منمورین شهرداری اجراک میشود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت
استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو ساو و جزای نقدی از پنج هزار ریاو تا ده هزار ریاو محکوم خواهد شد و محل
کسب نیز مجددا تعطیل میشود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظنر
این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
ماده  ۵۵بند  -22پیشنهاد برقراری یا الغاک عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کاالهای وارداتی و صنادراتی
کشور و محصوالت داخلی و غیره و ارساو یک نسخه از تصویبنامه برای اطالع وزارت کشور.

ماده  ۵۵بند  -21وضو مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شمارهگذاری امناکن و نصنب تنابلوی الصناق
اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهیها از محلهای غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند
ماده  -11رفو هرگونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهنای
وابسته به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع منیشنود و تصنمیم کمیسنیون مزبنور
قطعی است .بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا ،به وسیله اداره ثبنت قابنل
وصوو میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصوو طلب شهرداری مبادرت نمایند
در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین منینمایند و در غیناب
انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
ماده  -72نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممننوع اسنت
مگر در محلهائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعالنات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا
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کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع ا ست متخلف عالوه بر تندیه خسارت منالکین بنه پرداخنت پانصند تنا ینک هنزار ریناو جریمنه
محکومخواهدشد.

ماده  -113نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضو محل و یا نیمه تمام واقو در محدوده شهر کنه در خیابنان ینا
کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد ،شهرداری با تصویب انجمن شهر
می تواند 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 تنمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی
و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بداند معموو و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصندی
موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابالغ میشود در صورتی که مالنک ظنرف پنانزده 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  11ارجاع خواهد شد.

صورت حساب هائی که مورد اعتراضواقو نشده و همچنین آراک کمیسیون رفو اختالف مذکور در ماده  11در حکم سنند قطعنی و
الزم االجرا بوده و اجراک ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراک نسبت به وصوو طلب شهرداری اجرائیه
صادر و به مورد اجراک بگذارد .
 -3آیین نامه ( قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها )مصوب  1839/1۲/15شورای عالی استانها

 -9ماده صد قانون شهرداریها مصوب  1881/11/11با اصالحات بعدی
ماده  -133مالکین اراضی و امالک واقو در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقندام عمراننی ینا تفکینک اراضنی و شنروع
ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسنیله مننمورین خنود اعنم از آنکنه
ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقو باشد جلوگیری نماید.
تبصره  -1در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصوو شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلو تنسیسات و بناهای خالف مشخصات منندرج
در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احنداث شنده باشند بنه تقاضنای شنهرداری
موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشنور و یکنی از قضنات دادگسنتری بنه انتخناب وزینر
دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شنود .کمیسنیون پنس از وصنوو پروننده بنه ذینفنو اعنالم
می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارساو دارد پس از انقضاک مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور
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نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب منورد اتخناذ
کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف اسنت حنداکثر ظنرف
یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید ،در غیر این صورت کمیسنیون بنه تقاضنای ذینفنو بنه
موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلو تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند .هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلو بنا ننماید شهرداری رأسا اقدام
کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصوو عوارض از مالک دریافت خواهد نمود..
تبصره  -2در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه سناختمانی واقنو در حنوزه اسنتفاده از اراضنی مسنکونی
کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلو اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظنر مکنانی (در بنر خیابنانهنای اصنلی ینا
خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمهای که متناسب با ننوع اسنتفاده از فضنای ایجناد شنده و ننوع
ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ،تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصوو جریمه اقندام نمایند( .جریمنه
نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربو بنای اضافی بیشتر باشد) در صنورتی کنه
ذینفو از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضنای صندور رأی
تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود

.

تبصره  -3در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقو در حنوزه اسنتفاده از اراضنی تجنارتی و صننعتی و
اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلو 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 ننوع اسنتفاده از فضنای ایجناد شنده و ننوع
ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ،تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصوو جریمنه اقندام نمایند (جریمنه
نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربو بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشند) در
صورتی که ذینفو از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجناع و تقاضنای
صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره  -۴در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصوو فنی و بهداشتی و شهرسازی
رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاک هر مترمربو بنای بدون مجوز یک دهنم ارزش معنامالتی
ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ،در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ،هر کدام کنه مبلن
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آن بیشتر است از ذینفو ،بالمانو بودن صدور بری پایان ساختمان را به شهرداری اعالم نماید .اضافه بنا زائد بنر تنراکم مجناز بنر
.

اساس مفاد تبصرههای  2و  3عمل خواهد شد

تبصره  -۵در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون میتوانند بنا توجنه بنه
موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمهای که حداقل یک برابنر و حنداکثر دو برابنر ارزش معنامالتی
ساختمان برای هر متر مربو فضای از بین رفته پارکینگ باشد ،صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش  2۵متر مربو
.

میباشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور بری پایان ساختمان میباشد

تبصره  -2در مورد تجاوز به معابر شهر ،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طنرحهنای مصنوب
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 ارساو نماید .در سایر موارد تخلف ماننند عندم اسنتحکام بننا ،عندم
.

رعایت اصوو فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی در صالحیت کمیسیونهای ماده صد است

تبصره  -1مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگنردد از لحناظ
انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فننی ضنمیمه آن مسنتمرا نظنارت کنرده و در پاینان کنار
مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند .هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقو گواهی نماید و یا تخلف
را به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قنانون شنهرداری و صندور رأی
جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مهندس ناظر را در صنورت ثبنوت تقصنیر برابنر قنانون نظنام معمناری و
ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به  2ماه تا سه ساو محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود
که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کنند .مراتنب محکومینت از طنرف
شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغاو درج و در یکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم میگردد .شهرداری مکلف
است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارساو پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر  2ماه از
اخذ گواهی امضاک مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید .منموران شنهرداری نینز
مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقو جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی
انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسنیدگی منیشنود و در صنورتی کنه عمنل
ارتکابی مهندسان ناظر و منموران 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 اجنرا نشنود منیتوانند بنا اسنتفاده از
.

منموران اجرائیات خود و در صورت لزوم منموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید
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تبصره  -3دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد سناختمانهنای
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  2تبصره الحاقی به ماده صد قانون شنهرداریهنا ( )13۵۵/11/2۴معاملنه انجنام
گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا بنری پاینان
ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانو میباشد.
در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامو شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناک جدیندی حنادث نگردینده
باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از ساو تصویب طرح جامو شهر باشد با ثبنت و تصنریح مراتنب فنوق در سنند
.

مالکیت انجام معامله بالمانو میباشد

تبصره  -7ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامو شهر صادر شده است از شموو تبصره  1مناده
.

صد قانون شهرداری معاف میباشند

تبصره  -13در مورد آراک 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 ،مرجو رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگنر مناده صند خواهند بنود کنه
.

اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشتهاند .رأی این کمیسیون قطعی است

تبصره  -11آئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در منورد اخنذ جنرائم قابنل
.

اجراست .و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود

 -11سایر مستندات قانونی:
 قانون منو فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و آئین نامه اجرایی مصوب 1333/3/13 قانون نحوه تقویم ابنیه ،امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 13/3/23 قانون نظام صنفی کشور و آئین نامه اجرائی مربوطه -قانون تعیین وضعیت امالک واقو در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 21/3/27

 -11از قانون مدیریت پسماندها:
ماده 3
تولینند کنننندگان پسننماند عننادی و اشننخاص حقیقننی و حقننوقی مسننئوو مراکننز و مجتمننو هننایی کننه پسننماند عننادی تولینند
می کنند  ،از قبیل ساکنین منازو  ،مدیران و متصدیان مجتمو ها و شهرکها  ،اردوگاهها  ،سربازخانه ها  ،واحدها و مجتمو هنای
21

تجاری  ،خدماتی  ،آموزشی  ،تفریحی و تفرجگاهی در قباو مدیریت اجرائی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات
و شیوه نامه های آئین نامه می باشد .

23

بخ
س
ش وم:
معافیتاه

27

مقدمه

موارد معافیتهای قید شده در این مجموعه که به عنوان نمونه از کل معافیتها درج گردیده است فقط برای زمان قیند شنده در
هر قانون یا آییننامه میباشد.
در صورتیکه قوانین دیگری در خصوص معافیتها وجود دارد که دراین مجموعه قید نگردیده و یا معافیتهایی که بعد از انتشنار
این تعرفه وضو و ابالغ گردند ،آن معافیتها قابل اجرا خواهند بود.
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 -1در قانون بودجه سال  1897کل کشور (مصوب  1896/1۲/۲7با اصالحات بعدی)

 -1تبصره  2بند ع -در راستای اجرای جزک( )2بند (چ) ماده( )33قانون برنامه ششم توسعه ،افراد تحت پوشش کمیته امداد امنام
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 گناز بنرای واحندهای
مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معافند.

 -2تبصره  7بند ه  -به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از امالک و
فضاهای آموزشی ،ورزشی و تربیتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی ،نسبت به احداث ،بازسازی و بهره برداری از آنها
اقدام کند .تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده( )۵قانون تنسنیس
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب  13۵1/12/22صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شنامل تغیینر کناربری،
نقل و انتقاو امالک ،اخذ گواهی بهره برداری ،احداث ،تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد.

 -۲درقانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور (مصوب )1896/11/16

 .1ماده  22بند ت – هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری توسط دولت ممنوع است
 .2ماده  31بند ت ردیف  -1معافیتهای فضاهای آموزشی و اداری حوزههای علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز
 .3ماده  31بند ث ردیف  -1تبصره مساجد از پرداخت هزینه هنای عنوارض سناخت و سناز صنرفا بنرای فضناهای اصنلی معناف
میباشند.

 -8در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب )1891/1۲/11

ماده ۵7ن شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه
نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.

پرداخت صد درصد ( )133%عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد.
در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نرخ
مصوب شورای پوو و اعتبار به مبل عوارض اضافه می شود.

31

شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات
کشوری تا پایان مهلت قانونی ،بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالنک خصوصنی ینا تعناونی بنا پرداخنت
عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

 -1در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب )1891/11/1۲

ماده -2مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربو و بیست مترمربو تجناری
در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی ،عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار
با معرفی بنیاد معاف می باشند .مفاد این ماده در احداث مجتمو های مسکونی نیز اعماو و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد
بود.

تبصره ن مشموالن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضالب ،برق و گاز و پنجناه درصند ( )۵3%هزیننه خندمات
انشعاب آنها برای یک بار معاف می باشند.

 -5در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (مصوب )1891/1/16

 .1ماده  33ردیف چ بند  -2تنمین مسکن نیازمندان
2ن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکنساز برای هرکدام از افنراد تحنتپوشنش
نهادها و سازمانهای حمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی ،عوارض شهرداری و دهیناری و هزیننههنای انشنعاب
آب ،فاضالب ،برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف ،فقط برای یک بار معافند.

 .2ماده  .72ردیف ج
2ن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکنساز برای هرکدام از افنراد تحنتپوشنش
نهادها و سازمانهای حمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی ،عوارض شهرداری و دهیناری و هزیننههنای انشنعاب
آ ب ،فاضالب ،برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف ،فقط برای یک بار معافند.

 .3ماده  .7۵ردیف الف
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تبصره تبصره ن مساجد ،مصلیها ،اماکن صرفا مذهبی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی و حوزههای علمینه شنامل مراکنز
آموزشی ،پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب ،برق ،گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط بنرای فضنای
اصلی معاف میباشند.

 -6ماده  131قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 1839/11/15

ماده131ن به منظور ارتقاک نظام برنامهریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهنای
توسعهای و سرمایهگذاریهای ملی و استانی ،ایجاد هماهنگی بخشی ،منطقهای و بخشنی ن منطقنهای و رعاینت عندالت در توزینو
منابو و فرصتها ،توسعه متوازن مناطق ،ارتقاک توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقاو اختیارات اجرائنی بنه اسنتانها و تمرکنز امنور
حاکمیتی در مرکز ،ساز و کارها و شاخصهای الزم به تصویب هینت وزیران میرسد .

تبصره ن هرگونه تخفیف ،بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قنوانین مصنوب مننوط بنه تننمین آن از بودجنه
عمومی ساالنه کشور است .در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است .

 -7در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب )1837/۲/۲5

ماده  -12کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهنای تولیند مسنکن دربافتهنای فرسنوده شنهرها مشنموو
تخفیف حداقل پنجاهدرصد( )%۵3هزینههای عوارضساختوتراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده میباشد.

دولت موظف است معادو صددرصد( )%133تخفیف اعماو شده از سوی شهرداریها ناشی ازاجراک این قنانون و سنایر قنوانین را در
لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

 -3در قانون تجمیع عوارض (مصوب )1831/11/۲۲
ماده  – 13کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو میگردد.
تبصره  3ماده  -۵قوانین و مقررات مربوط به اعطاک تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی میگردد.
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 -9در قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب  1831/11/۲۲با اصالحات بعدی)

تبصره  3ماده  - ۵3قوانین و مقررات مربوط به اعطاک تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیناریهنا
ملغی میگردد.

 -11سایر معافیتهای پیشنهادی:

 1 -13تخفیفات خدمات پسماند و معافیتهای عوارض سطح شهر
شهرداری جهت تشویق شهروندان مبنی بر پرداخت به موقو عوارض سطح شهر می تواند بشرح ذیل اقدام نماید.
الف  -سه ماهه اوو ساو  23درصد خدمات پسماند ب -سه ماهه دوم ساو  ۴3درصد خدمات پسماند ج -سنه ماهنه سنوم سناو
23درصد خدمات پسماندتخفیف داده شود و سه ماهه چهارم ساو 133درصد خدمات پسماند اخذ گردد .
کلیه مساجد و حسینیه ها و معابد اقلیتهای مذهبی که صرفا استفاده مذهبی از آنها میشود از پرداخت عوارض سطح شهر معاف
می باشند.
 2 -13موارد ذیل از دریافت پروانه و پرداخت عوارض معاف می باشند
الف) زیرزمین های با ارتفاع کمتر از  2متر با استفاده انباری و مساحت کمتر از  23متر
ب) سرویس بهداشتی در حیاط به مساحت حداکثر  ۵متر مربو زیربنای مفید
ج)سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایی با ارتفاع برابر دیوار حیاط حداکثر  2۵مترمربو
د) در بافتهای قدیم که فقط قسمتی ازسقف ساختمان را تا  33مترمربو تغییر داده اند (قبل از ساو 1۵با توجه به سوابق نوسازی
و یا تایید مامور فنی)
ذ پروانه هایی که قبل از ساو1۵صادر شده عوارض مازاد آن  23درصد فرموو محاسبه و عوارض زیرزمین آن معاف وجزک زیربنای
مجاز محاسبه شود.
 3-13عوارض صدور پروانه مسکونی و مجتمو های مسکونی در بافت قدیم
به منظور احیاک بافت قدیم وفرسوده جهت تشویق شهروندان به ساخت و ساز ،بازسازی ،
واقعدرآن،اینگونهبناها معادو %۵3عوارض زیربنای مسکونی معاف می باشند.
این بخشودگی مشموو تخلف ساختمان نمی شود.

3۴

نوسازی ومقاوم سازی

 ۴-13جهت کمک به ایجاد منبو درآمدی پایدار برای مساجد ،اماکن مذهبی،و مدارس خیرساز،حوزه های علمیه ،اماکن مذهبی
اقلیت های دینی و کتابخانه ها با توجه به عام المنفعه بودن و صرفا با کاربری هنای منذهبی و ینا آموزشنی تنا 33متنر مربنو از
پرداخت عوارض تجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاری عمل گردد و ضمنا کلیه ضوابط و مقررات رعایت گردد.
 ۵-13در صورت تصویب بافت ناکارآمد شهری در راستای بازآفرینی شهری ،از پرداخت  %133عوارض ساخت واحدهای مسکونی
واقو در بافت ناکارآمد معاف می باشند.

3۵

بخ

ش چهارم:

ن کات ازلامی ربای ارجای تعرهف
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نکات الزامی برای اجرای تعرفه

 -1در صورتیکه واژه ای در تعاریف مجموعه قید نگردیده باشد مالک تعاریف و مفاهیم قید شده در ضوابط و مقررات شهرسازی و
آییننامه مالی شهرداریها و قانون شهرداریها میباشد.
 -2درکلیه مواردی که شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمان نمیباشد ولی مالک یا مالکین بدون مجوز شنهرداری نسنبت بنه
احداث بنا اقدام می نمایند .شهرداری مکلف است پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت صندور رای ابقناک بننا
توسط کمیسیون عالوه بر اخذ جریمه عوارض مربوطه نیز وصوو میگردد (منجمله پیشروی طولی ،مازاد بر ارتفاع ،مازاد بر سطح
اشغاو و)...
 -3در صورتیکه ملک دارای چند بر باشد مبنای محاسبه عوارض ارزش معامالتی و قیمت منطقهای گرانترین بر میباشد.
 -۴مرجو وصوو مبال این تعرفه شهرداری میباشد
 -۵مودی پرداخت مبال این تعرفه مالک یا در صورت تشخیص شهرداری ذینفو میباشد.
 -2به استناد ماده  3قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی کلیه تنسیسات ایرانگردی و جهانگردی و موارد مشنابه مشنموو
تعرفه عوارض صنایو میباشند فلذا در این تعرفه برای هر بخش عوارض پیشبینی گردیده تا زمانی که ماده  3قانون فوق حناکم
است .موارد با تعرفه صنایو محاسبه و در صورتیکه ماده  3لغو یا تغییراتی در آن حاصل گردد براساس این تعرفه عوارض محاسبه
خواهد شد.
 -1برای صدور مجوز احداث بنای مازاد بر تراکم اخذ مجوز از کمیسیون ماده  ۵ضروری میباشد ولی در صنورتیکه مالنک بندون
مجوز شهرداری بنای مازاد بر تراکم بنا احداث نماید بعد از طرح موضنوع در کمیسنیون مناده صند ،در صنورتیکه رأی ابقناک بننا
ساختمان صادر شود ،عوارض مازاد تراکم عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد برابر ارقام جداوو این تعرفه وصوو میگردد.
 -3محاسبه عوارض و ارقام قید شده در این تعرفه به ازای هر مترمربو مساحت میباشد مگر در مواردی که توضنیحات دیگنری
داده شده باشد
 -7در تمام تعرفه  Pعبارتست از آخرین قیمت منطقهای موضوع ماده  2۴قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب  1322با اصنالحات
بعدی)
تبصره  p 1مورد استفاده در تعرفه عوارض پیشنهادی ساو  1373بر مبنای قیمت منطقه ای مصوب ساو  1371می باشند کنه
توسط اداره دارایی شهرستان ابالغ شده است .
تبصره  2در محاسبه عوارض چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشنرف بنه معبنر محاسنبه
خواهد شد.
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 -11ساختمان تک واحدی مسکونی شامل زیر زمین به صورت انباری و همکنف بصنورت ینک واحند مسنکونی و طبقنه اوو آن
بصورت توسعه همکف می باشد.
 -12مالک پس از پرداخت عوارض صدور پروانه ،در صورتیکه جهت دریافت پروانه تا پایان ساو اقدام نکند ،با هر گونه تغیینر و
افزایش در میزان عوارض در ساو بعد ،مشموو مابه التفاوت خواهد شد.
 -13زمان محاسبه و اخذ عوارض صدور پروانه ،زمانی است که پرونده ،تمام مراحل قانونی صندور پرواننه را طنی نمنوده و پنیش
نویس پروانه تنظیم شده باشد .اطالعات مندرج در پیش نویس مبنای محاسبه عوارض زیربنا قرار خواهد گرفت .
 -1۴شناسنامه ساختمان (پروانه ) ،همان مجوز شروع عملیات ساختمانی می باشد واین بدین معنی است که اگر بر روی ملکنی
درخواست پروانه شده باشد و تمام مراحل آن اعم از تهیه نقشه  ،پرداخت عنوارض وغینره طنی شنده بنا شند ولنی قبنل از اخنذ
شناسنامه توسط مالک ،اقدام به ساخت و ساز شودآن ساخت و ساز به عنوان بدون پروانه تلقی و پرونده آن به کمیسیون ماده صد
ارجاع می شود و عوارض آن بر اساس تعرفه بدون مجوز محاسبه و عوارض پرداختی ازآن کسر ،و مابه التفاوت دریافت می گردد.
 -1۵قیمت منطقه ای امالکی که قسمتی از یک حد آن به معبر اصلی و قسمت دیگر همان حد ،به ملک مجاور منتهی می گردد
 ،بدین گونه است که آن قسمت که مشرف به خیابان و یا معبر اصلی می باشد ،دارای قیمت بر خیابنان و ینا معبنر اصنلی  ،و آن
قسمت که به ملک مجاور منتهی می شود ( از آن قسمت دسترسی به خیابان ندارد )  %13قیمت منطقه ای خیابنان و ینا معبنر
اصلی مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت  ،مشروط به آنکه از قیمت معبر فرعی ( در صورت دو بر بودن ملک ) کمتر نباشد.
 -12متقاضیانی که از تفکیک ویا صدور پروانه قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه و قبل از شنروع هنر گوننه عملینات سناختمانی
منصرف شده اند و درخواست استرداد وجه پرداختی را نموده اند بعد از طی مراحل قانونی  %73مبل پرداختی به متقاضی عودت
میگردد .
 -11مراجعینی که بعد از صدور پروانه و تا تاریخ یکساو شمسی از صدور پروانه ،از ساخت و ساز در یکی از طبقات منصرف شنده
اند و هیچ گونه عملیات ساختمانی را در آن طبقه شروع ننموده اند و درخواست استرداد وجه پرداختی را نموده اند شنهرداری بنا
اصالح پروانه متقاضی می تواند  %73مبل مذکور را به متقاضی عودت دهد.
 -13شهرداری مجاز است برروی زمینهای دارای قولنامه معتبر اسناد رسمی پروانه سناختمانی صنادر نمایند مشنروط بنر اینکنه
مالکیت فروشنده محرز باشد .در مورد زمینهای موقوفه اجازه احداث اعیانی از متولی آن اعم از حقیقی یا حقوقی الزم است.
 17صدور پروانه بر روی اراضی موقوفه و فاقد سند و قولنامه ای  ،در صورت سپردن تعهد الزم ( طبق مصنوبه شنماره  1۵23د /
ش مورخ  ) 11 /3/2بالمانو می باشد ضمنا هزینه تفکیک  ،تغییر کاربری در زمان صدور پروانه اخذ می گردد .
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 23درخصوص ساخت وساز بناهای مسکونی بدون مجوز قبل از ساو  1۵معادو  %23عوارض صدور پروانه اخذ می گردد  .بناهای
خشت وگلی از پرداخت عوارض این ردیف معاف می باشند .
 21در خصوص ساخت و سازهای تجاری بدون پروانه قبل از ساو  23% ، 1۵عوارض صدور پروانه به نرخ روز و  22/۵kpبه ازای
هرمتر مربو پارکینگ مورد نیاز اخذ می گردد  .مالک عمل عکس هوایی /قبوض برق یا آب می باشد.
تبصره در زمان تخریب و بازسازی رعایت پارکینگ طبق ضوابط الزامی می باشد.
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دفتر دوم :تعرفه
 فصل اول :عوارض
 فصل دوم :بهای خدمات
 فصل سوم :سایر درآمدهای شهرداری

۴3

فص
ل اول
عوارض

۴1

نکته:
عوارض محلی که توسط شهرداری پیشنهاد و توسط شورای اسالمی تصویب و پس از رعایت تشریفات قنانونی توسنط شنهرداری
باید وصوو گردد به شرح ذیل میباشد

۴2

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

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

عوارض زیر بنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی بصورت تک واحدی
نحوه محاسبه عوارض هر

ردیف

شرح

1

تا زیر بنای  1۵3متر مربو

۴/۵Kp

2

مازاد بر 1۵3مترمربو تا زیر بنای  233متر مربو

12Kp

3

مازاد بر  233مترمربو تا زیر بنای  333متر مربو

22Kp

۴

مازاد بر  333مترمربو تا زیر بنای  ۴33متر مربو

21Kp

۵

مازاد  ۴33متر مربو به باال

۵۵Kp

2

پارکینگ داخل حیاط و تاسیسات

۴Kp

مترمربو

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 ساخته شود تک واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض
زیر بنا ( احداث اعیانی مسکونی ) از نوع مجتمعهای مسکونی مالک عمل خواهد بود .
تبصره ( )2در صورت نوسازی بناهای مسکونی موجود که دارای پروانه ساختمانی از شهرداری می باشند تا میزان مساحت قبل با
همان کاربری و براساس طرح مصوب باال دستی%۵3این عوارض مالک محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ( )3در صورتی که مالک درخواست اصالح پروانه همراه با افزایش ویا اخذ مجوز افزایش بنا را داشته باشد ،عنوارض صندور
پروانه کل زیربناک طبق این ردیفمحاسبه و پس از کسر عوارض زیر بنای دارای مجوز بر اساس همین ردیف ما به التفاوت وصنوو
خواهد شد.
۴3

تبصره( )۴درمورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج درپروانه ،در صورتیکه رعایت اصوو شهرسازی ینا فننی و بهداشنتی نمنوده
باشد تا  13متر مربو نسبت به وصوو عوارض برابر ارزش معامالتی طبق تبصره 11ماده  133محاسبه و از مالک اخذ شود.
تبصره ( )۵به منظور تشویق و ترغیب مردم در احداث بناهای با استحکام بیشتر  ،چنانچه درخواسنت مجنوز سناختمان اسنکلتی
(فوالدی یا بتنی ) نمایند عوارض صدور پروانه مشموو  %2۵تخفیف خواهند شد.

۴۴

 -۲نام عوارض :عوارض زیر بنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی مجتمعها و آپارتمانهای مسکونی

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

عوارض زیر بنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی مجتمعها و آپارتمانهای مسکونی
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

ردیف

نوع عوارض

1

تا زیر بنای  233متر مربو

2

مازاد بر  233مترمربو تا زیر بنای  333متر
مربو

2۵Kp

3

مازاد بر  333مترمربو تا زیر بنای  ۴33متر
مربو

33Kp

۴

مازاد بر  ۴33مترمربعبه باال

۵

تاسیسات و اتاق نگهبانی و پارکینگ

23Kp

23Kp
۵Kp

تبصره ( ) 1منظور از واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری و یا در هر طبقه بیش از یک
واحد مسکونی احداث گردد.
تبصره ( ) 2در صورتیکه درخواست اولیه چند واحدی مسکونی بر روی همکف تجاری بشود و از نظر ضوابط ،صدور چنین پروانه
ای مجاز باشد عوارض زیربنای طبقه اوو و باالتر بر مبنای این ردیف محاسبه خواهد شد (.تجاری -خدماتی مقیاس شهری
منفرد)

۴۵

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

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

برای محاسبه عوارض یک مترمربو از یک واحدتجاری ،اداری و صنعتی ازجدوو  ۵-1استفاده میشود.
جدوو  ۵-1عوارض پذیره یک متر مربو از یک واحد (تجاری ،اداری ،صنعتی)
ردیف

طبقات

تجاری

اداری

صنعتی

سایر کاربریها

1

همکف

۴۴Kp

2۵Kp

13Kp

13Kp

2

زیرزمین

12Kp

13Kp

1Kp

2Kp

3

اوو

22Kp

1۴Kp

13Kp

3Kp

۴

دوم

23Kp

12Kp

3Kp

1Kp

۵

پارکینگ و
تاسیسات و انباری

11Kp

1Kp

۵/۵Kp

۴Kp

1

نیم طبقه

11Kp

1Kp

۵/۵Kp

۴Kp

عوارض پذیره ساختمانهای تجاری تا  1۵متر عمق براساس قیمت منطقه ای جبهه اوو و مازاد بر آن براساس  %33قیمت منطقه
ای جبهه اوو مالک عمل قرار خواهد گرفت.

۴2

 -1نام عوارض :عوارض صدور مجوز حصارکشی یا دیوارکشی

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

ردیف

نوع حصارکشی یا دیوارکشی به ازای هر متر طوو

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

اراضی داخل محدوده شهر

13۵33ریاو

2

اراضی واقو در حریم شهر

12333ریاو

 -1عوارض صدور مجوز حصارکشی از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و بنا درخواسنت مالنک انجنام منیپنذیرد.برای
زمینهای زراعی ،باغی و کشاورزی،و سایر واقو در حریم شهر ،حصارکشی طبق استعالم از مراجو قنانونی مربوطنه ینا طنرحهنای
مصوب اقدام میگردد.
 .2ارتفاع مجاز برای دیوارکشی یا فنس و یا نرده برابر ضوابط شهرسازی خواهد بود.
 .-3صدور مجوز حصار کشی بنام مالک صرفا به منزله محصور نمودن آن تلقی ،هیچگونه مجوزی در جهت احداث بننا محسنوب
نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتا قید شود.
 -۴چنانچه مدارک معتبری همچون صدور احکام و آراک قطعی از سوی مراجو و محاکم قضائی و ذیصالح مبنی بر عدم مالکیت و
یا داشتن معارض ارائه شود ،صدور مجوز حصار کشی متوقف خواهد شد.
 -۵به استناد ماده  113قانون شهرداری نسبت به زمین یا بنای مخروبه و غیر مناسب بنا وضنو محنل و ینا نیمنه تمنام واقنو در
محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهرسنازی باشند.
شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با
نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظنور تنامین نظنر و اجنرای
طرح مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معموو و هزینه آن را به اضافه صندی
ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید .در این صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابالغ می شنود در صنورتی
۴1

که مالک ظرف مدت  1۵روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه
ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده  11ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقو نشده و همچنین آراک کمیسیون رفو اختالف مذکور در ماده  11در حکم سند قطعی و
الزم االجرا بوده و اجراک ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراک نسبت به وصوو طلب شهرداری اجرائیه
صادر و به مورد اجراک بگذارد.

۴3

 -5نام عوارض :عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر طرح های مصوب شهری (با درخواست مالک)

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

در صورتیکه مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و کمیسیون مناده  ۵تغیینر کناربری
حاصل گردد ،شهرداری باید عوارض ذیل را وصوو نماید.

مسکونی

باغ و کشاورزی

تجاری

صنعتی

اداری

سایر کاربریها

مسکونی

-

-

1۵3Kp

73Kp

133Kp

-

باغ و کشاورزی

3Kp

-

123Kp/3/۴

133Kp/3/۴

113Kp/3/۴

-

تجاری

-

-

-

-

-

-

صنعتی

-

-

23Kp/3/2

-

33Kp/3/2

اداری

-

-

133Kp

-

-

-

سایر کاربریها

22Kp

-

123Kp/3/۴

133Kp/3/۴

113Kp/3/۴

-

۴7

 -6نام عوارض :عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید که براساس طرحهای توسعه شهری (طرح جاامع
و طرح تفصیلی) ایجاد میگردد.

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

بر اثر اجرای طرحهای جامو و تفصیلی امالک مالکین تغییر کاربری مییابند که در نتیجه برای مالکین ارزش افزوده زیادی دربنر
دارد فلذا در هنگام مراجعه مالکین به شهرداری جهت اخذ مجوز ساخت و ساز شهرداری بایند عنوارض مطنابق ردینف  ۵وصنوو
نماید.

۵3

 -7نام عوارض:ارزش افزوده ناشی از تعدیل حد نصاب تفکیکی

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

ردیف

نوع کاربری

نحوه محاسبه عوارض

1

کل کاربریها

12Kp

اسناد صادره ،امالک و ساختمان های احداثی تا زمان ابالغ طرح تفصیلی که زیر حد نصاب تفکیکی (بر اساس ضوابط روز) قطعه
بندی شده است مشموو پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاک هر مترمربو ما به التفاوت مساحت زمین موجود با حد نصاب
مصوب برابر 12 kpمی باشد.
تبصره  1اسنادصادره و ساختمان های احداثی پس از ابالغ طرح تفصیلی جدید مشموو پرداخت ما به التفاوت مساحت زمین با
حد نصاب مصوب طرح تفصیلی بر مبنای  12kPمیگردد.

۵1

 -3نام عوارض :عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری
الف) کلیه مالکین مکلفند براساس ضوابط شهرسازی برای احداث (زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ موردنیاز اقدام نمایند).
ب) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشند (منوارد شنش گاننه ذینل) بنه منظنور تننمین
پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند .به استناد بند  2ماده  27آییننامه مالی شهرداریها مصوب
 13۴2/۴/12با اصالحات بعدی و ماده  1آییننامه اجرای نحوه وضو و وصوو عنوارض مصنوب  1331/1/1اینن عنوارض تصنویب
میگردد تا برای احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر بعنوان (عوارض اختصاصی) وصوو و هزینه گردد.
چگونگی محاسبه عوارض
ردیف

نوع کاربری

1

مسکونی

مبل عوارض
 %۴3ارزش
روز زمین

توضیحات
مواد ششگانه تعلق عوارض
تبصره ( )1درصورتی که براساس ضوابط ،احداث پارکینگ دریک ساختمان ضرورت داشته باشد،
شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را 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  2بند ذیل می باشد
 -1ساختمان در بر خیابانهای سریو السیر به عرض  ۴۵متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به

۵

تجاری-خدماتی( انتفاعی و  %13ارزش
غیر انتفاعی )

روز زمین

محل اتومبیل رو نداشته باشد.
 -2ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطو خیابانهای به عرض  23متر و بیشتر واقنو شنده و
دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
 -3ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطو درختان کهن باشد
که شهرداری اجازه قطو آن را نداده است.
 -۴ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کنم کوچنه  ،امکنان عبنور
اتومبیل نباشد.

23

سایر کاربریها

 %۵3ارزش
روز زمین

 -۵ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد  ،احداث پارکینگ در آن از
نظر فنی مقدور نباشد.
 -2در صورتیکه وضو و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح
طبقات احداث پارکینگنمود.

۵2

تبصره متقاضی می تواند در صورت موافقت شورا ،به جای پرداخت عوارض فوق نسبت به تامین قطعه زمینی با متراژ پارکینگ
مورد نیاز تا شعاع  133متر از پالک مورد نظر و پس از طی مراحل اداری و تغییر کاربری پالک جایگزین به پارکینگ ( اخذ مجوز
کمیسیون ماده  )۵اقدام نماید.

 -9نام عوارض :عوارض تجدید پروانه ساختمان

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

عوارض فوق به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره دادنامه  1۵۵۵/2-1171مورخ  71/7/2ابطاو گردیده و فعال قابل
وصوو نمیباشد در صورتیکه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا تایید گردد از تاریخ صدور رای ینا ابنالغ قابنل اجنرا
میباشد  .لذا تا آن زمان مطابق تبصره  2ماده  27قانون نوسازی جهت ساختمانهای نیمه تمام نسبت به وصوو عنوارض مربوطنه
اقدام خواهد شد.
ردیف

شرح

محاسبه عوارض

1

عوارض تجدید پروانه بعد از اتمام مهلت قانونی مندرج
در پروانه ساختمانی برای هر کاربری

(%33عوارض روز min(A1-A2

 A1عوارض پروانه ساختمان روز تجدید پروانه
 A2عوارض پروانه ساختمان پرداخت شده قبلی

۵3

 -11نام عوارض :عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اضافه ارتفاع

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

در صورتیکه مالک از هر کاربری سقف بناهای احداثی را اضافه بر ارتفاع ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاد نماید .پرونده تخلف به
کمیسیون ماده صد ارجاع در صورتیکه کمیسیون رای بر ابقاک بنا صادر نماید آنگاه عالوه بنر اخنذ جریمنه کمیسنیون مناده صند
عوارض اضافه ارتفاع بشرح ذیل وصوو میگردد.
ردیف

شرح

محاسبه عوارض

1

عوارض اضافه ارتفاع

۵KNPS

 Pقیمت منطقهای موضوع ماده  2۴قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1322با اصالحات بعدی
 Kضریب تصویبی شورای اسالمی شهر
 Nاختالف ارتفاع غیرمجاز به متر
 Sمساحت اضافه ارتفاع انجام شده

۵۴

 -11نام عوارض :عوارض صدور مجوز تعمیرات ساختمان

پیشنهاد دهنده :شهرداریاحمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

عوارض صدور مجوز تعمیرات بشرح ذیل وصوو میگردد.
ردیف

شرح

محاسبه عوارض

1

به ازای مجوز تعمیرات ساختمانی برای کلیه
کاربریها

معادو 33درصد از مبل صدور پروانه
ساختمانی همان کاربری

تبصره تعمیراتی که منجر به تغییر پالن معماری ،نما ساختمان ،سازه بنا و سقف گردد مشموو این عوارض میگردد.

۵۵

 -1۲نام عوارض :عوارض پل

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

عوارض فوق به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت .ابطاو گردیده و فعال قابل وصوو نمیباشد در صورتیکه توسط هیات
عمومی دیوان عدالت اداری مجددا تایید گردد از تاریخ صدور رای یا ابالغ قابل اجرا میباشد
به هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارض پل برابر جدوو زیر محاسبه و وصوو میگردد.
ردیف

کاربری

مبل محاسبه عوارض هرمترمربو

1

تجاری

21KP

2

مسکونی

1۵KP

3

سایر کاربریها

13KP

بدیهی است شهرداری درموارد فاقد مجوز جهت جمو آوری پل اخطار ودر صورت عدم اقدام موثر از سوی متخلف  ،راسا نسبت
به جمو آوری آن اقدام خواهد نمود .صدور مجوز احداث پل برای هر واحد مسکونی ،تا 2623متر طوو بدون اخذ عوارض اقدام
گردد.

۵2

 -18نام عوارض :عوارض برای ارزش افزوده تغییر کاربری یا تبدیل (پارکینگ و انباری)

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

ردیف

عوارض بر ارزش افزوده تغییر کاربری
شرح

مبل عوارض

1

تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی

13KPS

2

تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری

123KPS

3

تغییر کاربری از پارکینگ به سایر کاربریها

73KPS

۴

تغییر کاربری از انباری به مسکونی

1۵KPS

۵

تغییر کاربری از انباری به تجاری

113KPS

2

تغییر کاربری از انباری به سایر کاربریها

133KPS

 Sمساحت تغییر کاربری یافته
 -1عوارض بر ارزش افزوده تغییر کاربریها جدوو فوق پس از تصویب کمیسیون ماده  ۵قابل وصوو میباشد.
 -2تا زمانیکه کمیسیون ماده  ۵تغییر کاربری را تصویب ننماید و امکان تعطیلی محل یا برگشت به حالت اولیه مقدور نباشد
مالک مکلف است معادو %23عوارض فوق را پرداخت و در این صورت هیچگونه حقی برای مالک ایجاد نخواهد گردید.

۵1

 -11نام عوارض :عوارض تاسیسات شهری

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری
این عوارض مخصوص نصب یا ایجاد تاسیسات شهری میباشد.
تاسیسات شهری همانند
 -1دکلهای مخابرات (ایرانسل ،همراه اوو ،رایتل و)...

 -2ترانسفور موتورها

 -3کافوهای مخابرات

 -۴تاسیسات گاز
عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری برای هر مورد  3۵/333/333ریاو
عوارض سالیانه بر دکل های مخابرات  2۴/333/333ریاو
برای کلیه موارد فوق بایستی براساس ضوابط شهرسازی و ایمنی مجوز الزم اخذ گردد در صورت نصب هر گونه تاسیسنات بندون
مجوز شهرداری برابر ضوابط و مقررات اقدام الزم بعمل میآید.

۵3

 -15نام عوارض :عوارض پیشآمدگی مشرف به معبر

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

این عوارض برای محل هایی که در ضوابط طرح تفصیلی مجاز شناخته شده است و همچنین در صنورتیکه منالکین بندون مجنوز
شهرداری برخالف ضوابط و مقررات شهرسازی و عدم رعایت سیما و منظر شهری مشرف به معابر (کنسوو ،تراس ،بالکن) ایجناد
نمایند پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع در صورتیکه کمیسیون رای بر ابقاک بنا صادر نمایند شنهرداری ضنمن دریافنت
جریمه عوارض پیش آمدگی مشرف به معبر بشرح ذیل وصوو مینماید.
بند الف -1در صورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده مسنکونی ،تجناری اداری
،صنعتی قرار گیردعالوه بر این که جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصوو خواهد شد از هر متر مربو پیش آمندگی
برابر قیمت روز از متقاضیان وصوو خواهد گردید.
-2اگر پیش آمدگی به صورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی به صورت بنای غیرمفید مورد استفاده قرار گیرد (صنرفا
به صورت بالکن)عالوه بر این که جزو زیربنای ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصوو خواهد شد از هر متر مربو پیش آمندگی
 %۵3ارزش روز زمین وصوو خواهد شد.
-3چنانچه پیش آمدگی به صورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد (تراس)معادو %۵3قیمت کارشناسی وصوو خواهد شد.
بندالف چنانچه پیش امدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفا به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشموو این تعرفه نخواهد
شد.
بند ب چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از حد مجاز بوده باشد در صورت ابقاک توسط کمیسیون مناده صند وصنوو
عوارض پیش آمدگی به صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.

۵7

 -16نام عوارض :عوارض مازاد بر سطح اشغال و تراکم

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

در صورتیکه مالکین مازاد برسطح اشغاو بنا و یا تراکم مجاز ،احداث نمایند ،باید پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد.
در صورتیکه کمیسیون ماده صد رای بر ابقاک بنا صادر نماید آنگاه شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض مازاد بر سطح اشنغاو و
تراکم را بشرح ذیل وصوو مینماید.
ردیف
1

شرح

محاسبه عوارض

به ازای هر مترمربو احداث اعیانی مازاد بر

13برابر عوارض صدور پروانه

سطح اشغاو برابر طرحهای توسعه شهری

ساختمانی همان کاربری

عوارض مازاد بر تراکم ( در طبقات )

ردیف

شرح

محاسبه عوارض

1

کاربری مسکونی

۴۵KP

2

کاربری تجاری  ،اداری یا سایر

1۵KP
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 -17نام عوارض:عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری
به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصره  1قانون مالیات بر ارزش افزوده باتوجه به اینکه به استناد تبصره  3قانون اصالح
ماده  131شهرداریها مالکین مکلفند تا سقف بیست و پنج درصد از ملک خود را هنگنام تفکینک ینا افنراز بنرای تننمین سنرانه
فضاهای عمومی و همچنین تا بیست و پنج درصد از باقیمانده ملک خود را جهت تامین معنابر سنطح شنهر بصنورت رایگنان بنه
شهرداری تحویل نمایند .از طرفی به استناد تبصره چهار قانون فوق الذکر اگر امکان تامین انواع سرانه فضاهای عمومی و خندمات
امکانپذیر نباشد شهرداری میتواند با مجوز شورای اسالمی شهر معادو ریالی آنرا از مالک دریافت نماید.
قیمت روز زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد .فلذا کلیه مالکینی کنه بندون اجنازه شنهرداری نسنبت بنه
تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده اند مکلفند برابر جدوو ذیل نسبت به پرداخت وجه به شهرداری اقدام نمایند .
( زمین هایی که از طریق اجرای ماده  1۴3، 1۴1و  133قانون ثبت تفکیک گردیده اسنت مشنموو پرداخنت سنطوح خندمات
خواهند بود).

ردیف مساحت کل زمین

مجموع درصد از کل زمین

1

تا ۵33متر مربو

-

2

مازاد بر  ۵33تا 1333متر مربو

%1

3

مازاد بر 1333تا 1۵33متر مربو

%2

۴

مازاد بر  1۵33تا  2333متر مربو

%3

۵

مازاد بر  2333تا 3333متر مربو

%۵

2

مازاد بر  3333تا  ۴333مترمربو

%1

1

مازاد بر  ۴333تا ۵333مترمربو

%12

3

مازاد۵333متر به باال

%1۵
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تبصره )1مساحت اصالح شده از سند اولیه مبنای محاسبه ردیف های فوق می باشد و به نسبت قدر السهم مالک اخذ می گردد
تبصره ) 2در صورتیکه مساحت سطوح خدمات مورد محاسبه به اندازه یک قطعه تفکیکی باشد بایستی زمین واگذار شود ،در غیر
اینصورت به ارزش روز زمین پرداخت گردد.
تبصره)3ساختمانهای احداثی قبل از تصویب طرح مصوب شهر که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری و در قالب
تفکیک و یا افراز صادر گردیده است از پرداخت سطوح خدمات معاف می باشند .مشروط به اینکه بعد از ساو فوق مجددا افراز یا
تفکیک نشده باشند.
تبصره )۴در صورتی که مساحت سند اولیه مشخص باشد طبق جدوو فوق عمل شودو نیز امالکی که مساحت سند اولیه آنها
توسط مالک ارائه نشده و مشخص نیست بر مبنای  %۵مساحت زمین در چارچوب سند مالکیت پس از رعایت برهای اصالحی
محاسبه خواهد شد.

22

 -13نام عوارض:قدرالسهم تفکیک وافراز اراضی

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری
یکی از درآمدهای شهرداری قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و افراز اراضی میباشد که طبق قانون اصنالح مناده  131قنانون
شهرداری مصوب  1373/31/23وصوو میگردد.

مساحت کل زمین

سرانه فضای خدماتی و عمومی

سرانه معابر
معاف

تا  511متر مربع
مازاد 511متر تا 1511متر مربع

≥%۲5طبق طرح مصوب و نقشه تفکیکی≥%11

%11

مازاد 1511تا  8111متر مربع

≥%۲5طبق طرح مصوب و نقشه تفکیکی≥%15

%15

مازاد 8111تا  5111متر مربع

≥%۲5طبق طرح مصوب و نقشه تفکیکی≥%۲1

%۲1

ضمنا اراضی با مساحت (۵333پنج هزار) مترمربو و بیشتر بر اساس سقف قانون اصالح ماده )%۴3/1۵( 131محاسبه می گردد.
تبصره 1در صورتی که معابر مطابق طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات شهرسازی و یا با تایید کمیسیون ماده  ۵رعایت گردد از
پرداخت سرانه معابر معاف می باشد و در صورت عدم رعایت معابر ،مابه التفاوت معابر معادو جدوو فوق با معابر احداثی محاسبه
خواهد شد ضمنا سرانه فضای عمومی بر اساس باقی مانده زمین پس از کسر معابر محاسبه می گردد.
 -1اگر ملکی قبل از اجرای قانون اصالح ماده  131قانون شهرداری ها تفکیک شده باشد و مالک درخواست تفکیک مجدد داشته
و همچنین سطوح خدمات پرداخت را نموده باشد ،سطوح خدمات محاسبه شده از سرانه خدمات محاسبه شده (بر اساس جدوو
فوق) کسر خواهد شد.
 -2مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات امالکی که دارای سند ماده  1۴1بوده و یا بدون اجرای ماده  131اقدام به اخذ
سند مالکیت نموده اند و سند آن پس از اجرای قانون اصالح ماده  131صادر شده باشد بر اساس سند اولیه و طبق جدوو فوق و
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به نسبت قدر السهم آنها محاسبه می گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید ،مجموعا سرانه خدمات و معابر
بر اساس  %2۵مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد.
 -3پالکهایی که بر اساس طرح آماده سازی مصوب اداره راه و شهرسازی تفکیک می گردند ،چنانچه خالص سهم مالک بیش از
 % ۵2/2۵از مساحت کل پالک طبق سند اولیه باشد ،مساحت مازاد بر بیش از  % ۵2/2۵باید بدون اخذ وجه به نام شهرداری
گردد.
الف )1-بر اساس قانون اصالح ماده  131قانون شهرداری ها ،مساحت  ۵33متر مربو به باال برحسب مساحت مندرج در سند
شش دانگ و یا سند اولیه اراضی مشاعی دارای تقسیم نامه محضری (مادر سند) و یا استعالم ثبتی جهت انجام عمل تفکیک
شامل این ضوابط می باشد.
الف )2-اراضی ای که طبق سند  2دانگ و یا سند اولیه و یا استعالم ثبتی مساحت آنها کمتر از  ۵33متر مربو است؛ شامل این
ضوابط نمی گردند.
الف )3-کلیه تفکیک هایی که پس از الزم االجرا شدن این قانون انجام شده یا می شوند و دارای سابقه توافق در شهرداری نمی
باشند؛ مشموو این ضوابط می گردند.
الف )۴-نقشه و گزارش طرح تفکیکی و آماده سازی باید به تائید شهرداری برسد.
الف )۵-نحوه رعایت سرانه فضای عمومی و خدماتی در طرح تفکیکی و آماده سازی
 -1از آنجایی که شهر برحسب تقسیمات کالبدی و بر اساس ضوابط شهرسازی دارای سطوح متفاوتی اعم از بلوک ساختمانی،
واحد همسایگی ،محله ،برزن ،ناحیه و منطقه است و مالک تشخیص آنها ،مساحت و خصوصا سقف جمعت پذیری آنها بر اساس
تراکم مصوب طرح جامو ،تفصیلی و یا آماده سازی است؛ الزم است تا میزان سرانه فضای عمومی و خدماتی مورد نیاز بر این
اساس و بر حسب سرانه الزم برای هر یک از سطوح کالبدی که در طرح تفصیلی و جامو مصوب مشخص شده است؛ محاسبه و
صرفا بر حسب کاربری مورد نیاز تثبیت و حفظ شده و سند آن به نام شهرداری شود تا بر آن اساس مورد بهره برداری قرار گیرد.
 -2مساحت کاربری فضای عمومی و خدماتی ،قابل تغییر کاربری و واگذاری به غیر (به استثنای دستگاه بهره برداری کننده) نمی
باشد.
الف )2-نحوه رعایت شبکه ها و معابر عمومی شهر در طرح تفکیکی و آماده سازی
 -1رعایت گذربندی طرح ،الزاما باید طبق ضوابط و مقررات طرح جامو و تفصیلی مالک عمل باشد.
 -2رعایت معابر و شوارع عمومی شهر طبق طرح تفصیلی و جامو و طرح های اجرایی مصوب شهر الزامی است.

2۴

الف )1-چنانچه در طرح پالکی ،مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی شهر معادو و یا بیش از ۴3درصد مساحت
اولیه زمین باشد؛ نیازی به رعایت سطوح خدمات نمی باشد .در این خصوص چنانچه مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر
عمومی شهر بیش از  ۵3درصد مساحت اولیه زمین باشد؛ مابه ازای بیش از ۵3درصد مساحت زمین اولیه طبق نرخ کارشناسی
محاسبه و به مالک پرداخت خواهد شد.
الف ) 3-چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به شهرداری ،برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از شهر طبق ضوابط مالک
عمل باشد ،الزاما باید قطعه مربوطه به شهرداری واگذار گردد.
الف )7-شهرداری زمانی می تواند نسبت به اخذ معادو قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمینِ
سهم واگذاری به شهرداری ،کمتر از حد نصاب تفکیک طبق ضوابط مالک عمل در آن پهنه از شهر باشد و امکان استفاده از
مساحت مورد نظر برای فضای باز شهری و پارکینگ و ...نیز مقدور نباشد.
وجوه اخذ شده از این محل ،باید به کد درآمدی خاص اختصاص و صرفا به احداث فضای عمومی و خدماتی مورد نیاز در آن محله
و حداکثر آن ناحیه از شهر برسد.
الف )13-اراضی دریافتی سهم شهرداری صرفا جهت معوض اراضی در طرح شبکه معابر و گذرهای های سطح شهر واگذار و یا
حسب نیاز تبدیل به پارک ،پارکینگ و تاسیسات شهری در همان منطقه خواهد شد.

2۵

 -19نام عوارض:ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی زیر  511متر

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

مسکونی 3kp
تجاری13kp
سایر کاربریها 3kp
 -1چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر
داشته باشد ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج میگردد
محاسبه می شود.

22

 -۲1نام عوارض :عوارض صدور مجوز حفاری

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول کمیسیون ماده  11قانون شهرداری
اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را به شرح ذیل پرداخت نمایند .
الف خسارت شکستن آسفالت و تخریب معابر
قیمت روز آسفالت و زیرسازی%13+
ب صدور مجوز حفاری
.1معابر آسفالت
طبق دستورالعمل جدید ابالغی از طرف معاونت عمرانی استانداری(در صورتی که ابتدای ساو  73دستورالعمل جدید از طرف
استانداری ابالغ نگردد فرموو ها طبق دستورالعمل قبلی و قیمت هر متر مربو آسفالت به نرخ روز محاسبه می گردد)
.2معبرهای زیر سازی شده
به ازای هرمترمربو 33/333ریاو(به ازای هر الیه به ضخامت  1۵سانتی متر)
.3در صورتیکه حفاری موجب خسارت آمدن به سنگ جدوو شود
233/333ریاو به ازای هر متر طوو
.۴در صورتیکه حفاری موجب خسارت آمدن به پیاده رو شود.
الف پیاده با عمر زیر  ۴ساو 133/333ریاو
ب پیاده رو با عمر باالی  ۴ساو ۵33/333ریاو
ج)بهای خدمات حفاری غیر مجاز و بدون کاتر
.1حفاری بدون مجوز
محاسبه خسارت طبق بند فوق به اضافه %33مازاد
.2عوارض آسفالت شکافی و تخریب آسفالت که بدون کاتر صورت می گیرد
خسارت طبق بند فوق به اضافه %13مازاد
21

 -۲1نام عوارض:عوارض ساالنه استفاده از کاربری مغایر

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری
به استناد ماده  1قانون شهرسازی و معماری ایران مصوب ساو  13۵1شهرداری مکلف است ضوابط شهرسازی را رعایت نماید .از
طرفی مالکین نیز مکلفند در کاربریهای قید شده در پروانه ساختمانی یا در طرحهای توسعه شهری فقط براساس کناربری قیند
شده در ملک استفاده بنماید .در صورتیکه هر مالک خالف ضوابط شهرسازی در ملک از کاربری مغایر استفاده نمایند .شنهرداری
باید مراتب را به کمیسیون ماده صد ارجاع تا اقدامات الزم بعمل آید .تا زمانیکه فرآیند کمیسیون ماده صد طی گنردد مالنک ینا
ذینفو مکلف است عوارض سالیانه را برابر جدوو زیر به شهرداری پرداخت نماید.
بهای خدمات کاربری های غیر مرتبط
الف) بهای خدمات بنگاه ها و فروشگاههای دارای محوطه روباز
برابر قیمت منطقه ای به ازای هر متر مربو مساحت کل محوطه محصور با کسرزیربنایاحداثی
بهای خدمات این ردیف به ازای بهره برداری موقت و به صورت سالیانه از ملک مورد نظر  ،همانند مصالح فروشی  ،آهن فروشی ،
سنگ فروشی و غیره اخذ میگردد و مختص کاربریهای غیر مجاز ( غیر تجاری ) است و دریافت بهای خدمات فوق هیچ گونه
امتیازی برای مالک محسوب نمی شود و در صورت درخواست تغییرکاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد .
ب) بهای خدمات استفاده از ساختمانهای احداثی در کاربری های غیرمرتبط
استفاده تجاری از همکف

(* 2/۵kpمساحت زیربنا+زیربنای بالکن داخل)

استفاده تجاری از زیرزمین و طبقات

(* 1/۵kpمساحت زیرزمین+زیربنای طبقات)

استفاده بانک از همکف )*۵kpمساحت زیربنا +زیربنای بالکن داخل)
استفاده اداری و یا صنعتی از همکف

 (*3/۵kpمساحت زیربنا+زیربنای بالکن داخل)

استفاده اداری و یا صنعتی از زیرزمین و طبقات (* 2/۵kpمساحت زیرزمین+زیربنای طبقات)
استفاده بعنوان انباری تجاری و انباری مستقل (*1/۵kpمساحت زیربنای مورد استفاده)
استفاده بعنوان آموزشی از قبیل آموزشگاههای (*1/۵kpمساحت زیربنای مورد استفاده)
غیرانتفاعی،آموزش رانندگی،زبان،کنکور
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توضیحات
) 1بهای خدمات این ردیف به صورت سالیانه است و مشموو امالک با کاربری غیر مرتبط میباشد و در زمان مطالبه شهرداری و یا
هنگام صدور هر نوع گواهی برای مالک و یا مستاجر دریافت می گردد.اخذ بهای خدمات توسط شهرداری هیچگونه امتیازی برای
ملک محسوب نمی شود و در صورت درخواست تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد.
) 2در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری به صورت موقت (تا پایان ساو تقویمی)می شود صدور مجوز با استعالم از
اداره کل اماکن و رضایت مالکین مجاور صورت می گیرد.
) 3در صورتیکه محل کسب دایر باشد و نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مالکین مجاور با ادامه فعالیت مطرح نشده باشد شهرداری
با وصوو بهای خدمات مزبور مانو ادامه فعالیت نخواهد شد.
)۴در صورتی که محل کسب دایر باشد و مزاحمت برای مالکین مجاور ایجاد شده باشد جهت رفو مزاحمت ،شهرداری به استناد
بند  2۴ماده قانون شهرداریها اقدام به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد می نماید.
) ۵آموزشگاههای خیاطی زنانه ،آرایشگری زنانه ،قالی بافی و مشاغل خانگی که توسط سازمان فنی و حرفه ای به عنوان مشاغل
خانگی شناخته می شوند از پرداخت بهای خدمات کاربری غیر مرتبط معاف می باشند.
)2کاربری تجهیزات و تاسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می گردد.
)1ساختمان های متعلق به مساجد وحسینیه ها و امام زادگان که وقف آنها می باشد و همچنین ساختمان موسسات قرآنی معتبر
که در آنها آموزش قرآن داده می شود از پرداخت بهای خدمات کاربری های غیر مرتبط معاف می باشند.
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 -۲۲نام عوارض(:عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر) عوارض برحق مشرفیت

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری
در مواردی که در اراضی مالکین بر اثر آزادسازی و بازگشایی معابر جدید امالک مشرف به معبر می شنوند و ینا امنالک از عنرض
کمتر به عرض بیشتر مشرف می گردند و برای مالکین ارزش افزوده ایجاد می گردد لذا مالکین مکلفند عوارض ذینل را پرداخنت
نمایند .
 %۵3مابه التفاوت ارزش زمین قبل و بعد از اجرای طرح به نرخ روزمشروط به اینکه از  % 23ارزش باقیمانده ملک تجاوز نکند.
توضیحات
تبصره 1تا عمق  2۵متری طبق تعرفه  %۵3مابه التفاوت ارزش زمین قبل و بعد از اجرای طرح به نرخ روز و ازعمق  22تا ۵3
متری %2۵مابه التفاوت ارزش زمین قبل و بعد از اجرای طرح به نرخ روز می باشد و در زمان انجام معامله و یا اصالح حد اخذ می
گردد.
تبصره  2اراضی امالکی که بر اثر اجرای طرحهای احداث تعریض و توسعه و اصالح معابر و میادین در بننر گذر احداثی یا
اصالحی یا تعریضی و یا توسعه واقو میشوند فارغ از ساو اجرای طرح مشموو پرداخت عوارض حق مشرفیت خواهند بود.
تبصره  3در مورد اراضی مشاع که مشموو حق مشرفیت گردیدهاند و مالک جهت پرداخت حق مشرفیت رضایت دارد با توجه به
این که حسب تعریف مالکیت مشاعی درصدی از کل سهم است عوارض کال محاسبه و به نسبت قدرالسهم از مالکین مشاعی
وصوو میگردد.
تبصره  ۴عوارض ارزش افزوده فوق در زمان انتقاو و یا صدور گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ گردد.بدیهی است عوارض
مذکور در زمان آزادسازی با جلب توافق طرفین قابل وصوو و قابل تهاتر می باشد.
تبصره  ۵در مواردی که میزان عوارض از میزان غرامت کمتر باشد مابهالتفاوت مبل در وجه مالک پرداخت شود.
تبصره  2کارشناسان ارزیاب قاعدتا میزان ارزش امالک را با توجه به نوع ملک و نوع مسیر احداثی و نحوه مشرفیت ملک در زمان
ارزیابی منظور خواهد نمود.
تبصره  1در صورتیکه ملکی که در پشت ملک بر معبر قرار گرفته ،در ملک بر معبر تجمیو گردد مشموو عوارض با ملحوظ نمودن
عمق جبهه محاسبه می گردد.
13

 -۲8نام عوارض :عوارض ساالنه سطح شهر

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

به استناد ماده  2قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  13۴1/7/1شهرداریهائی که ممیزی امالک انجام دادهاند مشموو وصوو
عوارض نوسازی می گردند اما تا زمان انجام ممیزی امالک شهر که باید بنرای اولنین بنار بنا مجنوز وزارت کشنور صنورت پنذیرد
شهرداری باید عوارض سالیانه سطح شهر را به شرح ذیل وصوو نماید.
(1/۵%ارزش معامالتی دارایی*مساحت اعیانی)(1/۵% +قیمت منطقه ای دارایی*مساحت زمین)

11

 -۲1نام عوارض :عوارض خدمات شهری

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

به منظور حفظ و نگهداری و افزایش سطوح فضای سبز و هم چنین افزایش توان تجهیزاتی جهنت حفنظ شنهر از نظنر خندمات
ایمنی و آتش نشانی عوارض ذیل طبق جدوو ذیل وصوو میگردد.
ردیف
1

3

شرح

محاسبه عوارض

عوارض فضای سبزبه هنگام صدور پروانه ساختمانی برای کلیه

معادو ۴درصد از مجموع عوارض صدور پروانه

کاربریها

ساختمانی

عوارض آتشنشانی به هنگام صدور پروانه ساخمانی برای کلیه

معادو  2درصد از مجموع عوارض صدور پروانه

کاربریها

ساختمانی

12

 -۲5نام عوارض :عوارض بلیط سینما ،نمایشگاهها و سیرکها

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

ردیف

شرح

مبل عوارض

1

عوارض بلیط سینما ،تئاتر

 %2پوو بلیط

2

عوارض بلیط نمایشگاهها

 %1پوو بلیط

3

عوارض بلیط سیرکها

 %1پوو بلیط

13

 -۲6نام عوارض :عوارض سالیانه موتورسیکلت و ماشینآالت راهسازی و سنگین و خودرو

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

ردیف

نوع دستگاه

مبل ساالنه به ریاو

1

موتورسیکلت

3۵/333

2

ماشین آالت سنگین تا  13تن

۵33/333

3

ماشین آالت بیش از  13تن

۵۵3/333

۴

ماشین آالت راهسازی

1۵3/333

۵

وانت تک کابین تا  1تن

133/333

2

وانت تک کابین  1تا  3تن

233/333

1

اتوبوس

۵33/333

3

مینی بوس

333/333

7

سایر خودروها

233/333

تبصره  1این عوارض در مورد خودروهای با عمر بیش از ده ساو (به استثنای خودردوهای گازسوز) به ازاک سپری شدن هر سناو
(تا مدت ده ساو) به میزان ساالنه  %13و حداکثر تا  %133افزایش می یابد.
تبصره  2هر خودرویی که نام آن در لیست خودروهای اعالمی وزارت دارایی قرار نگیرد مشموو ردیف  7این تعرفه میباشد.

1۴

 -۲7نام عوارض :عوارض قطع درخت (قطع اشجار)

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری
رعایت مفاد آیین نامه (قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سنبز در شنهرها مصنوب  1337/32/1۵مصنوب شنورای عنالی
استانها) ضروری میباشد .
)1درختهای سطح شهر و پارکها
الف) درخت با محیط بن تا 23سانتی متر هراصله3/333/333ریاو
ب) از  23تا  ۵3سانتی متر  ۵/333/333ریاو
پ)از ۵3تا  133سانتی متر عالوه بر  ۵/333/333ریاو به ازای هر سانتی متر اضافه بر ۵3سانتی متر 12۵333ریاو
ت) درخت با محیط بن بیش از یک متر عالوه برمبل  13/333/333ریاو به ازای هرسانتی متر مازادبریک متر 12۵333ریاو
)2درختان موضوع ماده 1
الف) درخت با محیط بن تا 23سانتی متر هراصله 1/2۵3/333ریاو
ب) از  23تا  ۵3سانتی متر  2/1۵3/333ریاو
پ)از ۵3تا  133سانتی متر عالوه بر  2/1۵3/333ریاو به ازای هر سانتی متر اضافه بر ۵3سانتی متر 12۵333ریاو
ت) درخت با محیط بن بیش از یک متر عالوه برمبل  11/333/333ریاو به ازای هرسانتی متر مازادبریک متر 12۵333ریاو
 )3هرس و سربرداری درختان سطح شهر

به ازای هر اصله  1333333ریاو

1۵

 -۲3نام عوارض :عوارض ساالنه تاالر و باغتاالرها و مجموعه تفریحی و......

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

ماهیانه بر اساس مساحت سالن یا محوطه 3/۵ pکه مبنای  pنزدیکترین معبر اصلی به سالن یا محوطه فوق محاسبه گردد.
یادآوری در محاسبه عوارض برای اماکن واقو در حریم شهر معادو  33درصد محدوده شهر محاسبه و وصوو خواهد شد.
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 -۲9نام عوارض:عوارض سالیانه تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرف

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری
به منظور معرفی اشخاص حقوقی و مشاغل و اصناف ضرورت دارد به استناد ضوابط و مقررات ارتقاک کیفی سیما و منظنر شنهری
(پاکسازی نماها و جدارهها ،مناسبسازی معابر پیادهراهی و پیاده رها ،ساماندهی بنه منظنر شنهری) مصنوب منورخ 1331/7/2۵
شهرداری اندازه تابلو معرف هر شغل را تهیه و تدوین و به ذینفعان ابالغ نماید.
در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی بخواهند تابلویی مازاد بر اندازه تابلوی معرفی نصب نمایند با رعایت ضوابط شهرسنازی
و رعایت نکات ایمنی که توسط شهرداری ابالغ میگردد باید عوارض بشرح ذیل پرداخت نمایند.
 -1بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین دفاتر مرکزی شرکتها ،دفاتر و نمایندگیهای بیمه از پرداخت عوارض یک تابلو
منصوبه سر درب با عرض ساختمان و ارتفاع تا 133سانتی متر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهای شناسایی محاسبه می شود
و در صورت داشتن تابلوی دوم ،عوارض آن براساس تبلیغاتی محاسبه خواهد شد .در صورت نصب تابلو در پشت بام برابرردیف د
مشموو عوارض می گردد.
 -2تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جموآوری و یا تعویض گردند در غیر اینصورت
شهرداری رأسا اقدام به جمو آوری خواهد نمود وهزینه های جمو آوری به اضافه  %1۵درزمان تحویل تابلوهای جمو آوری شده
به مالک،اخذ خواهد شد.
-3نصب هرگونه تابلویی در هر شرایطی بدون مجوز از شهرداری در هر نقطه شهر ممنوع بوده و در صورت مشاهده جمنو آوری و
هزینه آن باضافه  %1۵جریمه از عاملین مربوطه اخذ می گردد .
-۴تابلوهای منصوبه پشت بام ها در صورت عدم تنیید استحکام سازه از سوی شهرداری  ،جمو آوری و عوارض مدت نصب آن با
توجه به ضوابط این ردیف و متناسب با زمان بهره برداری محاسبه و اخذ خواهد شد .شهرداری مکلف به دادن اخطار به بهره بردار
جهت جمو آوری می باشد و در صورت عدم جمو آوری هرگونه مسئولیت بعهده بهره بردار است.
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الف هزینه خدمات نصب تبلیغات محیطی روی جایگاههای تعبیه شده در سطح شهر
 تابلوهای از میدان چادرملو تا کوچه شهید عبدالکریمی روزانه  113/333ریاو تابلوهای از کوچه شهید عبدالکریمی تا انتهای بلوار مصلی روزانه 13۵/333ریاوتبلیغات در سطح شهر  ،بجز در مکانهایی که به همین منظور تعبیه شده ممنوع می باشد .
ب هزینه خدمات تابلوهای اختصاصی جدا از ملک بصورت پایه فلزی (در پیاده روها )
به ازای هر مترمربو ماهیانه مبل  22/333ریاو
نصب تابلو در معابر و پیاده رو ها در صورت کسب مجوز از شهرداری امکنان پنذیر اسنت در غینر اینصنورت شنهرداری از طرینق
اجرائیات نسبت به جمو آوری تابلو اقدام خواهد نمود.
ج هزینه خدمات تابلوهای تبلیغاتی در سردرب واحدهای تجار ی و صنعتی و....
بازای هر مترمربو ماهیانه مبل  22/333ریاو
د هزینه خدمات تابلوهای منصوبه بر روی پشت بام مغازه ها و بانکها ،موسسات مالی و اعتباری و ...
 ۴۴برابر قیمت منطقه ای برای هرمترمربو سالیانه
و هزینه خدمات تبلیغات بر روی اتوبوس
 %33مبل تبلیغات
ه بهای خدمات تابلوهای شناسایی ( با مجوز)
نصب تابلوی شناسه کسب به ابعاد  23 * 133سانتی متر سر درب ساختمان بالمانو و از پرداخت عوارض معاف می باشند
تابلوهای معرفی پزشکان  ،مطبوعات و موسسات فرهنگی هنری در صورتیکه کاالی خاصی تبلی نکرده باشند از پرداخت این نوع
( –362([ × )۴Pارتفاع تابلو) × طوو تابلو]

عوارض معاف می باشند .
تابلوهای بدون مجوز  1/۵برابر این ردیف

در صورتیکه تابلوی منصوبه غیر مرتبط با کسب و پیشه باشد و از حد مجاز تابلوی شناسه کسب تجاوز کند تبلیغاتی محسوب و
طبق تعرفه مربوطه( ردیف ج)عوارض اخذ میگردد .
ی) جرائم وخسارت وارده به سیمای شهر بابت دیوار نویسی یا تبلیغات بدون مجوز
جرایم کلیه معابر اصلی برای هر متر مربو 1133333ریاو و برای سایر معابر ۵۵3333ریاو
متخلف موظف به محو آثار تبلیغات و جبران خسارات وارده مطابق با نظر کارشناس واحد ساختمان می باشد.در غیر اینصورت
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 ،شهرداری می بایست نسبت به محو آثار تبلیغاتی اقدام نماید و هزینه انجام شده محو آثار به اضافه  %1۵هزیننه بناال سنری بنه
حساب متخلف منظور و از طریق مراجو قانونی نسبت به وصوو آن اقدام نماید.
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 -81نام عوارض :عوارض و بهای خدمات سالیانه محل کسب و پیشه و کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی ( صانفی و
غیر صنفی )

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  22ماده  ۵۵قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  12ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
شهرداری
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون

درجه یک

درجه دو

رسته شغلی
یخچاو سازی کامیون و کولر اتومبیل

1،3۴1،333

1،312،333

کمد سازی

1،211،333

1،137،333

فروش و پرس ورق فلزی

1،۴۵۵،333

1،333،333

273،333

۵2۴،333

1،33۵،333

332،333

تعمیرکار لوازم خانگی و وسایل گازسوز

12۵،333

2۵2،333

چراغ ساز و تعمیر ظروف چینی-بند زن

213،333

1۵3،333

1،13۴،333

1،312،333

تعمیرکار وسایل صوتی

2۵1،333

۵۴1،333

فروشندگی و تعمیرکار تلفن

31۴،333

132،333

1،217،333

1،137،333

23۴،333

۵27،333

1،137،333

1،312،333

۵27،333

۴31،333

1،211،333

1،137،333

ردیف

1
2
3
۴
۵
2
1
3
7
13
11
12
13
1۴
1۵

حلبی و کاناو سازی
تانکر سازی

فروشندگی لوازم صوتی و تصویری

درودگر(نجار)
خراطی
چوب فروشی و چوب بری
پرس کار درب چوبی
نمایشگاه و فروشگاه صنایو چوبی

33

12
11
13
17
23
21
22
23
2۴
2۵
22
21
23
27
33
31
32
33
3۴
3۵
32
31
33
37
۴3
۴1

درب و پنجره سازان آلومینیومی

33۵،333

۵31،333

درب و پنجره سازان آهنی

173،333

217،333

شیشه بری

323،333

132،333

نقاش ساختمان و رنگ فروش

732،333

17۴،333

حناساب و رناس کوب

2۴1،333

۵27،333

قندریزی و نبات ریزی

332،333

111،333

شیرینی ساز و شیرینی فروش

1،121،333

737،333

پالود و بستنی و زولبیا و غیره

۵3۴،333

۴1۴،333

نانوایی معمولی

۴33،333

33۴،333

نانوایی فانتزی

2۴1،333

۴1۴،333

جعبه ساز

12۵،333

2۴۴،333

1،۴33،333

1،113،333

آسیاب های سنتی

322،333

217،333

عکاسی و ظهور فیلم

237،333

۵27،333

فروشندگی و لوزام عکاسی و فیلم برداری

1۴3،333

213،333

فتوکپی وزیراکس

۵3۴،333

۴1۴،333

مهر و کلیشه و گراور

۴31،333

33۵،333

تکثیر و فروش نوارهای صوتی و تصویری

۴17،333

233،333

کتابفروشی و لوازم التحریر

237،333

۴33،333

خدمات رایانه و کافی نت

3۵1،333

۵1۵،333

فروش کامپیوتر

1،331،333

737،333

تعمیر و فروش موبایل

1،137،333

1،312،333

ترجمه زبانهای خارجی

322،333

172،333

دفتر نقشه کشی ونقشه برداری

233،333

333،333

تابلو نویسی و خطاطی و تابلو سازی

1۵7،333

۴33،333

حلواسازی و حلوا فروشی و عصاری

چاپخانه

31

۴2
۴3
۴۴
۴۵
۴2
۴1
۴3
۴7
۵3
۵1
۵2
۵3
۵۴
۵۵
۵2
۵1
۵3
۵7
23
21
22
23
2۴
2۵
22

1،372،333

1،233،333

فروشندگی لوازم الکترونیکی و سیم کشی ساختمان

12۵،333

2۴۴،333

آیینه و شمعدان و لوستر

1۵7،333

217،333

1،333،333

1،333،333

ساعت فروشی

273،333

۵۵2،333

عینک فروشی

111،333

113،333

1،112،333

1،312،333

فروشندگی لوازم یدکی موتور سیکلت و دوچرخه

332،333

113،333

تعمبرکاران موتورسیکلت

233،333

333،333

تعمیرکاران دوچرخه

۴22،333

212،333

تعویض روغن و آپاراتی

21۵،333

۵27،333

فروشندگی روغن موتور و باطری اتومبیل

1۴3،333

233،333

آرایشگاه مردانه

2۵2،333

۵32،333

1،217،333

1،137،333

132،333

2۴۴،333

1،22۵،333

1،137،333

دوزندگی مردانه

322،333

172،333

خیاط زنانه

۵27،333

۴22،333

نداف-لحاف دوز-تشک دوز

323،333

322،333

رادیاتورسازی اتومبیل و اگزوز ساز

1۴3،333

213،333

1،33۵،333

737،333

تودوزی

31۴،333

132،333

لنت کوب

۴1۴،333

322،333

کمک فنر ساز اتومبیل-میزان فرمان

7۵۵،333

323،333

مکانیک تراکتور-تعمیرکار موتورآالت کشاورزی وصنعتی

۵27،333

۴1۴،333

فروشندگی طال و جواهرآالت و طالساز(خدمات)

فروشندگی موتورسیکلت و دوچرخه

آرایشگاه زنانه
باطری سازی و سیم کشی اتومبیل
سازندگان موزاییک و موزاییک فروشی

صافکاری و نقاشی

مکانیک اتومبیل-آهنگر اتومبیل -اطاق سازی

32

21
23
27
13
11
12
13

1،32۴،333

371،333

1،331،333

7۴3،333

سرویس اتومبیل و کارواش

۵۴1،333

۴31،333

پمپ ساز و تعمیر لوله کشی اتومبیل

۵27،333

۴1۴،333

1،331،333

332،333

323،333

1۴3،333

1،137،333

713،333

1۴3،333

2۴۴،333

1،312،333

737،333

فروشندگی کاالهای طبی و بهداشتی

713،333

31۴،333

فروشندگی لوازم ورزشی

332،333

33۵،333

جوراب بافی و جوراب فروشی

۴1۴،333

311،333

سالن تفریحات سالم-ویدئوکلوپ

۴33،333

۴1۴،333

خرازی و کاموا فروشی

۵27،333

۴1۴،333

میوه و تره بار فروش

31۴،333

1۴3،333

سبزی فروشی وسبزی خرد کنی

17۴،333

2۴۴،333

فروشندگی لوازم صنعتی و کشاورزی

3۴3،333

233،333

فروشندگی بذرهای کشاورزی و سموم دفو آفات نباتی

322،333

213،333

خواربار فروشی و لبنیاتی

132،333

213،333

1،33۴،333

1،217،333

دکه دارها و عطار

۴۴7،333

33۵،333

آجیل فروش

1۴3،333

221،333

پسته فروش

1،211،333

1،137،333

سوپر و ماست بندی

3۵1،333

1۴3،333

پرنده فروشی

۴1۴،333

312،333

تعمیرکاران وسایل نقلیه سنگین

تراشکار اتومبیل -ریخته گری
بزاز-پتو فروش -روتختی و حوله
پوشاک فروش -بوتیک
خشکشویی

1۴
فروشندگی لوزام بهداشتی ،آرایشی و تغذیه کودک
1۵
12
11
13
17
33
31
32
33
3۴
3۵
32
31
33
37
73
71

بنکداری و عمده فروشی خواربار و موادغذایی(خدمات)

مرغ و ماهی

33

72
73
7۴
7۵
72
71
73
77
133
131
132
133
13۴
13۵
132
131
133
137
113
111
112
113
11۴
11۵
112

1،3۵3،333

713،333

713،333

3۵1،333

1،312،333

1،312،333

آب میوه گیری-رب انار

1۴3،333

233،333

قصابی گوشت گوسفندی

1۵7،333

2۵2،333

قصابی گاو و شتر

132،333

2۵2،333

صابون پزی و صابون فروشی

۵27،333

333،333

ساندویج و پیتزا فروشی

323،333

132،333

چلوکبابی وکبابی

732،333

3۵1،333

طباخی -کله پزی-آشپزی و قهوه خانه سنتی

۴33،333

۴1۴،333

سالن های پذیرایی و رستوران ها و کافی شاپ

723،333

33۵،333

1،137،333

1،331،333

فروشندگی مصنوعات فلزی

۴33،333

۴22،333

سمساری و امانت فروشی

۵13،333

۴۴3،333

ظروف کرایه

322،333

172،333

فروشندگی پالستیک و مالمین -روی و اسباب بازی کودک

217،333

۵۴1،333

1،33۴،333

1،233،333

113،333

213،333

3،213،333

3،213،333

سنگ فروشی(به اضافه تعرفه مکان های روباز)

2۴۴،333

2۴۴،333

تعمیرکاران قفل و کلید سازی

۴1۴،333

312،333

داربست فلزی و توربافی فلزی

۵27،333

۴33،333

دفاتر فروش اجر و دفاتر فروش شرکتها و نمایندگی ها

1۴3،333

213،333

1،311،333

1،233،333

3۵1،333

۵31،333

تخم فروشی و مواد پروتئینی
نمایندگی و پخش نوشابه های غیر الکلی و آب معدنی(خدمات)

فروشندگی لوزم خانگی و لوازم گاز سوز

فروشندگی مصالح ساختمانی-گچ ،سیمان و غیره
فروشندگی مصالح ساختمانی-وسایل بنایی
کارگاه سنگ تراشی و سنگ کوبی (خدمات)

فروشندگی لوازم بهداشتی ساختمان -کاشی و سرامیک
کاشی و سرامیک بری
لوله کشی آب سرد وگرم ساختمان

3۴

111
113
117
123
121
122
123
12۴
12۵
122
121

2۴۴،333

۵32،333

1۴3،333

۵31،333

اهن فروشی و پروفیل

1،۵13،333

1،323،333

ابزار فروشی

1،3۴1،333

332،333

آهنگر سنتی-چیلونگر

217،333

133،333

شیشه فروشی اتومبیل

1،331،333

323،333

فروشندگی لوازم یدکی اتومبیل

1،112،333

713،333

الستیک فروشی

1،3۵3،333

7۴7،333

اوراقچی و فروشندگی لوازم دست دوم اتومبیل

3۵1،333

۵31،333

کفش فروشی

132،333

۵31،333

کیف فروشی

۴33،333

۴۴3،333

1،۴1۵،333

1،۴1۵،333

فروشندگی مصالح قالی

3۴3،333

1۵7،333

رفو گران -روکارگیران قالی

۵31،333

۵32،333

پرده فروشی -فلزی-عمودی و پارچه ای

723،333

1۵7،333

موکت فروشی و پتو و پشتی

33۵،333

273،333

گل فروشی

1،1۵3،333

722،333

قالیشویی

1،323،333

1،323،333

322،333

213،333

مشاورین امالک و بنگاههای معامالتی(خدمات)

1،۵12،333

1،۵12،333

بنگاههای معامالتی اتومبیل(خدمات)

1،22۵،333

1،22۵،333

بنگاههای معامالتی و کامیون و ماشین های سنگین (خدمات)

1،۴1۵،333

1،۴1۵،333

۵27،333

۴1۴،333

1،۴33،333

1،172،333

233،333

۵27،333

لوله کشی گاز خانگی و تجاری و شوفاژ کاری

فروشندگی فرش ماشینی و دستی

123
127
133
131
132
133
13۴
13۵
132
131
133
137
1۴3
1۴1

نختابی

دفتر باسکوو-خاکبرداری
دفتر جرثقیل
آژانس
وانت بار تلفنی-موسسه بارکشی

3۵

1۴2
1۴3
1۴۴
1۴۵
1۴2
1۴1
1۴3
1۴7
1۵3
1۵1
1۵2
1۵3
1۵۴
1۵۵
1۵2
1۵1
1۵3
1۵7
123
121
122
123
12۴
12۵
122

۵27،333

۴1۴،333

۵27،333

۴1۴،333

تعلیم رانندگی اتومبیل

2،333،333

2،333،333

مطب پزشکان متخصص

1،223،333

1،223،333

مطب پزشکان عمومی

1،۵12،333

1،۵12،333

دندان پزشکان

1،7۵۵،333

1،7۵۵،333

332،333

17۴،333

داروخانه

1،3۴3،333

1،3۴3،333

درمانگاه خصوصی

1،3۴3،333

1،3۴3،333

دامپزشکی و کلینیک دامپزشکی وداروخانه

1،122،333

1،122،333

تیرچه بلوک و آرماتور بند

2،۵33،333

2،۵33،333

موسسات و دفاتر زیارتی و سیاحتی

273،333

273،333

دفاتر مخابراتی و پستی

273،333

273،333

دفاتر ازدواج و طالق

273،333

273،333

1،3۵3،333

3۵1،333

723،333

723،333

انواع شرکتهای خدماتی و تنظیف اماکن

1،211،333

1،3۵3،333

خدمات خودرویی وموارد مشابه

1،211،333

1،3۵3،333

دفاتر و نمایندگی بیمه(خدمات)

3۵1،333

۵33،333

مهد کودک خصوصی

۴22،333

۴22،333

1،211،333

1،3۵3،333

723،333

332،333

جایگاههای پمپ بنزین اختصاصی و پمپ گاز و شعب نفت

1،323،333

1،323،333

شرکتهای تعاونی توزیو و مصرف به غیر از تولیدی و
کشاورزی(قراردادهای پیمانکاری)

1،217،333

1،112،333

دفاتر وکال و مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی

1،137،333

371،333

موسسه مینی بوس رانی

دندان ساز

آموزشگاههای غیرانتفاعی و تقویتی کنکور
دفاتر حسابرسی(خدمات)

بنگاه ها و موسسات باربری
تزریقات و پانسمان و فیزیوتراپی

دفاتر اسناد رسمی
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121
123
127
113
111
112
113
11۴
11۵
112
111
113
117

1،3۵3،333

3۵1،333

737،333

332،333

فروش ضایعات

1،113،333

723،333

موسسات ماساژ طبی و تناسب اندام و حمام سونا

1،113،333

723،333

سالن عروسی و سلف سرویس (خدمات)به جز صنفی

1،113،333

1،113،333

پارکینگ اختصاصی

1،112،333

723،333

ایزوگام

723،333

1۵7،333

گل فروشی طبیعی به اضافه تعرفه مکان های روباز

332،333

332،333

کلیه عمده فروشی های مشموو ارزش افزوه(خدمات)

1،113،333

1،113،333

عمده فروش آهن و پروفیل(خدمات)

1،12۵،333

1،12۵،333

شرکتهای تعاونی توزیو و مصرف به غیر از تولیدی و
کشاورزی(خدمات)

1،122،333

1،122،333

کارگاه پالستیک زنی(خدمات)

1،122،333

1،122،333

کارگاه بتن ریزی(خدمات)

2،122،333

2،122،333

بهای خدمات نظام مهندسی

23،333،333

23،333،333

سیم پیچی

تبصره یک مغازه های واقو در خیابانهای اصلی درجه یک و بقیه معابر درجه دو محسوب می
شوند.
تبصره دو کسبه های دارای یک مغازه در سطح شهر ،درجه یک محسوب می شوند.

31

فص
ل دوم:

بهای خدمات

33

نکته:
شهرداری در مواردی خدماتی را به شهروندان ارائه مینماید فلذا شهرداری مکلف است هنگام ارائه خدمات مبال ذیل را وصوو
نماید.

37

 -1نام بهای خدمات :هزینه و یهای خدمات آمادهسازی اراضی

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  3ماده 27آییننامه مالی شهرداری
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  22ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

به استناد ماده  22و  23آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب  1311/3/2۴آماده سازی از وظایف شهرداری نمیباشد فلنذا
برای متقاضیانی که به شهرداری مراجعه و درخواست انجام آماده سازی اراضی خود را مینمایند مبلن تعینین شنده زینر توسنط
شهرداری وصوو میگردد.

ردیف

شرح

مبل به ریاو

1

هزینه هر مترمربو آمادهسازی اراضی
با هر کاربری

طبق توافقنامه تنظیمی و بر مبنای
قیمت روز و با نظر کارشناسی فنی
شهرداری
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 -۲نام بهای خدمات :هزینه بهای خدمات اجاره دادن وسایل نقلیه شهرداری

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  3ماده 27آییننامه مالی شهرداری
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  22ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

ردیف

موضوع اجاره

مبل به ازای هر ساعت به
ریاو در داخل محدوده شهر

مبل به ازای هر ساعت به ریاو
در خارج از محدوده شهر

1

دربسننتی مینننیبننوسهننای شننهرداری بننرای
مراسمات

 2۵3/333ریاو

 3۵3/333ریاو

2

اعزام ماشین نیمه سننگین آتنشنشنانی بنرای
مراسننننمات و کارخانجننننات ،سننننمینارها و
نمایشگاهها

۴33/333ریاو

۵33/333ریاو

3

اعزام ماشین سبک آتشنشانی برای مراسنمات
و کارخانجات ،سمینارها و نمایشگاهها

 333/333ریاو

 ۴33/333ریاو

۴

کمپرسی شهرداری

 233/333ریاو

133/333ریاو

۵

لودر

333/333ریاو

 733/333ریاو

2

حمل خاک و نخاله توسط هر دستگاه وانت

2۵3/333ریاو

333/333ریاو

1

حمل خاک نخاله توسط هر دستگاه کامیون

 233/333ریاو

 133/333ریاو

3

بیل بکهو

 233/333ریاو

 .133/333ریاو

7

غلطک

233/333ریاو

133/333ریاو

13

تراکتور

۴۵3/333ریاو

۵33/333ریاو

11

تانکر

۵33/333ریاو

233/333ریاو
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 -8نام بهای خدمات :فروش مصالح در شهرداری در حد معامالت جزئی

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  3ماده 27آییننامه مالی شهرداری
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  22ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

به منظور رفاه حاو شهروندان که نیازمند به مصالح مرغوب میباشند به شهرداری اجازه داده میشود ،مصالح زیر را برابنر جندوو
ذیل در حد معامالت جزئی به متقاضیان بفروشد .در صورت نیاز متقاضیان به بیش از رقم معامالت جزئنی بایند از طرینق آگهنی
مزایده اقدام گردد.

ردیف

شرح

مبل به ازای هر تن

1

آسفالت گرم

 2/333/333ریاو

3

شن

 2۵3/333ریاو

۵

خاک

 33/333ریاو

2

مخلوط

 123/333ریاو

1

ماسه

 2۵3/333ریاو

3

سنگ جدوو بتنی  1۵/333ریاو به ازای هر عدد
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 -1نام بهای خدمات :هزینه بهای خدمات امور متفرقه

پیشنهاد دهنده :شهرداری  ....به استناد بند  3ماده 27آییننامه مالی شهرداری
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  22ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

 )1بهای جمو آوری سد معبر دستفروشان و مغازه داران پس از اخطار الزم (تبصره یک بند  2ماده  ۵۵قانون شهرداریها)

دستفروشان

دفعه اوو

دفعه دوم به بعد

 ۵۵3/333ریاو

 1/133/333ریاو

هزینه جمو آوری به اضافه %1۵
در صورت عدم پرداخت از سوی مغازه داران به حساب بدهی متخلف منظور می گردد و همراه بافیش عوارض کسب و پیشه
مطالبه خواهد شد.
)2جرائم تخلیه غیر مجاز نخاله
وانت  1133333ریاو
نیسان  2233333ریاو
تراکتور  ۵۵33333ریاو
خاور  2233333ریاو
کمپرسی  711و تک  11333333ریاو
با توجه به افزایش سالیانه وهزینه های جمو آوری نخاله غیر مجاز در سطح شهر توسط مامورین بازرسی واجرائیات شهرداری در
قباو ارائه فیش رسید
 )3هزینه آسفالت معابر
در زمان درخواست اهالی به نسبت %23هزینه آسفالت براساس نرخ روز
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در معابری که بین  ۵3تا  33درصد پالکها ساخته شده و تمام تاسیسات شهری نیز عبور نموده است شهرداری نسنبت بنه اخنذ
%۵هزینه آسفالت براساس نرخ روز اقدام نماید.و در معابری که بین  33تا  133درصد پالکها ساخته شنده ،رایگنان و در اولوینت
قرار گیرند.در صورت دریافت قیریارانه ای ،معابر با اولویتهای مشخص شده از طرف شورا به صورت رایگان آسفالت می گردند
)۴بهای خدمات لوله گذاری انهار عمومی بنا به درخواست شهروندان
%33هزینه لوله گذاری
براساس نظر کارشناس شهرداری
)۵بهای فروش آب چاه
 -1بهای فروش هرساعت آب چاه شماره  2شهرداری جهت کشاورزان
233/333ریاو بازای هر ساعت
در صورت افزایش نرخ تعرفه برق در ساو  73این مبل به تناسب افزایش یابد.
 -2بهای فروش آب چاه شماره  1شهرداری
۵۵/333ریاو بازای هرمترمکعب
)2بهای خدمات ارائه تصویر ویدئویی ضبط شده توسط دوربین های نظارت تصویری سطح شهر
 233/333ریاو

 )1بهای خدمات ارائه تصویر تا 1۵دقیقه

 )2بهای خدمات ارائه تصویر مازاد بر 1۵دقیقه به ازای هر دقیقه  13/333ریاو
پس از اخذ مجوز (معرفی نامه) از مراجو قضایی و ارساو آن به صورت محرمانه
)1بهای خدمات بازار هفتگی برای هردفعه ورود وسایل نقلیه به جایگاه
وانت پیکان 133/333ریاو
وانت نیسان و مشابه مبل 1۵3/333ریاو
کامیون و کامیونت  233/333ریاو
برای جبران بخشی از هزینه رفت و روب وجمو آوری زباله های ریخته شده توسنط فروشنندگان  ،در هردفعنه ورود بنه جایگناه
بازارهفتگی از فروشندگان کاال اخذ می گردد.
 )3بهای خدمات سالیانه ترمینالهای پسته
3333ریاو*ظرفیت دستگاه بر حسب کیلوگرم*تعداد روزهای کارکرد
7۴

حداقل کارکرد سالیانه  23روز و حداقل کارکرد روزانه  13ساعت
)7بهای خدمات سالیانه آتش نشانی مرغداری ،گاوداری،شیالت و غیره
داخل حریم شهری( مساحت زیربنا*۵333ریاو)
 )13بهای خدمات عمومی و ایمنی بانکها وموسسات اعتباری و ادارات اعم از دولتی وخصوصی به استثنای صندوقهای قرض
الحسنه محلی
مساحت زیربنا*12*%۵3P
 )11بهای خدمات افتتاح مشاغل
(=۵)۴T+%۵PM1+%۵PM2
نرخ تعرفه عوارض مصوب ماهیانه مشاغل=T
متراژمفید =M1
متراژ غیر مفید =M2
قیمت منطقه ای=P

7۵

 -5نام بهای خدمات :هزینه بهای خدمات بازدید کارشناسی

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  3ماده 27آییننامه مالی شهرداری
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  22ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

موارد جدوو ذیل به ازای هر بار بازدید و برای کلیه کاربریهای شهر میباشد.

ردیف

موضوع

مبل در داخل
محدوده شهر به
ریاو

1

هزینه بازدید کارشناسی برای صدور پروانه ساختمانی،
صدور عدم خالفی ،صدور پایانکار و هر موردی که نیاز
به بازدید داشته باشد و هر گونه استعالم از شهرداری

233/333ریاو

 2۵3/333ریاو

2

هزینه صدور المثنی (پروانه ساختمانی ،عدم خالفی و
پایانکار)

 233/333ریاو

 133/333ریاو

3

هزینه بازدید کارشناسان جهت ارائه خدمات شهری

123/333ریاو

233/333ریاو
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مبل در داخل
حریم شهر به
ریاو

 -6نام بهای خدمات :هزینه بهای خدمات ،مدیریت پسماند

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  3ماده 27آییننامه مالی شهرداری
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  22ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری
به استناد ماده  3قانون مدیریت پسماند مصوب  1333/32/23شهرداری مکلف است براساس دستورالعمل وزارت کشور نسبت به
وصوو بهای خدمات مدیریت پسماند اقدام نماید.
وزارت کشور طی نامه شماره /7۵22۵/3س مورخ  133۵/1/11دستورالعمل ماده  3قانون فوق را به کلیه شهرداریها ابالغ نموده
که در آن بخشنامه فرموو محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند قید و بشرح ذیل باید از تولیدکنندگان پسماند وصوو گردد.
ردیف

شرح

مبل به ریاو و سالیانه میباشد

1

بهای خدمات مدیریت پسماند برای واحدهای مسکونی

پنجاه درصد عوارض سطح شهر

2

بهای خدمات مدیریت پسماند برای صنوف

پنجاه درصد عوارض سطح شهر

3

بهای خدمات مدیریت و پسماند اماکن اداری و منر اکنز و موسسنات صد در صد عوارض نوسازی ملک اعنم از
آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمیشوند (ملکی ،اجارهای ،رهنی یا وقفی)

برای مشاغل پر زباله طبق لیست پیوست عالوه بر بهای خدمات ساالنه فوقالذکر مبل  ..............ریاو سالیانه باید پرداخت گردد.
لیست مشاغل پر زباله (مبالغ سالیانه میباشند)

مبل به

مبل به ریاو

ردیف

شغل (واحد تجاری)

1

بستنی و آبمیوه فروشی ها

233/333

2

میوه و سبزی فروشی ها

1/233/333

3

3

ساندویچی ها

233/333

7

خشکبار و آجیل فروشی ها

۴

سوپرمارکت ها

1/333/333

13

کارخانجات و کارگاههای داخل حریم شهر

1/333/333

۵

رستوران ها

233/333

11

آشپزخانه ها

233/333

2

فروشگاه های مرغ و تخم مرغ

333/333

12

مبل سازی و درودگری و نجاری

333/333

ریاو

ردیف

شغل(واحد تجاری)

1

خواربار فروشی

۵33/333

مطب ها و کلینیک ها

233/333
۵33/333
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 -7نام بهای خدمات :هزینه بهای خدمات مرتبط با حمل بار

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  3ماده 27آییننامه مالی شهرداری
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  22ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری
به استناد ماده  7قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصنوب  1332/7/13مندیریت حمنل و نقنل بنار و
مسافر با شهرداری میباشد فلذا به منظور جبران هزینههای انجام شده در خصوص ساماندهی و نظارت بر حمل و جابهجنایی بنار
مالکین خودروها مکلفند ارقام قید شده در زیر را به شهرداری پرداخت نمایند.
الف  :عوارض ثبت نام سوخت خودروهای دیزلی :
نامه شماره  18131سازمان شهرداریها مورخ 96/1/17
: 1مسافری) الف :ظرفیت  16تا  ۲6نفر  551111ریال

ب:ظرفیت باالی  ۲7نفر 3۲1111ریال

 :۲باری)
کاربری ناوگان باری

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری

هزینه صدور پروانه اشتغال رانندگان

هزینه تمدید هر یک از پروانه ها

ناوگان باری

زیر  8/5تن

 611111ریال

611111ریال

۲71111ریال

بین  8/5تا  6تن

311111ریال

311111ریال

831111ریال

بیش از  6تن

1۲11111ریال

1111111ریال

551111ریال

 733/333ریاو

ب عوارض مجوز تاکسی شهری و صدور دفترچه
ج عوارض صدورمجوز تردد وانت بار 1/313/333ریاو

333/333ریاو

د تمدید پروانه تردد وانت بار عمومی

ه هزینه خدمات صدور مجوز موسسه مسافربری و باربری درون شهری وسایل نقلیه نیمه سنگین 13/333/333ریاو
و هزینه خدمات صدور کارت تردد جهت خودرو های نیمه سنگین 1/333/333ریاو
ی هزینه تمدید کارت تردد خودروهای نیمه سنگین۵۵3/333ریاو
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 -3نام بهای خدمات :هزینه بهای خدمات عبور کامیونهای با بار سنگین از سطح معابر شهر

پیشنهاد دهنده :شهرداری احمدآباد به استناد بند  3ماده 27آییننامه مالی شهرداری
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  22ماده  33قانون شوراها و تبصنره  1مناده  ۵3قنانون مالینات بنر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول:کمیسیون ماده  11قانون شهرداری

باتوجه به اینکه خودروهای با بار سنگین باید از کمربندی شهر تردد نمایند و تردد آنها در سطح شهر به آسفالت ،فضنای سنبز و
تاسیسات شهری آسیب می رساند فلذا این گونه خودروها در هر بار عبور از داخل شهر مکلفند عوارض شنرح ذینل بنه شنهرداری
پرداخت نمایند.
مسئولیت تردد از لحاظ خطرات تصادف (جانی ،مالی) و ایمنی به عهده مالک و راننده ماشین میباشد.
الف عوارض تردد خودروهای سنگین به ازای هر ماه
کامیون شش چرخ ۵33/333ریاو به ازای هر ماه
خاور  ۴33/333ریاو به ازای هر ماه
کامیون  13چرخ 1۵3/333ریاو به ازای هرماه
تریلر  1133/333ریاو به ازای هر ماه
ب خسارت ناشی از اضافه تناژ و نیز نداشتن تور و محافظ که موجب ریختن مواد حمل شده در سطح شهر می گردد.
اضافه تناژ به ازاک هر تن  113/333ریاو
عدم نصب تور و محافظ  223/333ریاو
کشیدن میلگرد بر روی آسفالت در زمان حمل  1/133/333ریاو
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 -1نام درآمد :ارزش معامالتی ساختمانی (تبصره  11ماده  111قانون شهرداری)

این جدوو فقط برای استفاده جرایم تبصرههای کمیسیون ماده صد استفاده میگردد.
الف ن انواع ساختمان ها با توجه به نوع مصالح بکار رفته و ارتفاع ساختمان شامل  ۴گروه به شرح
ردیف

شرح

مبل هر مترمربو به ریاو

1

ساختمان اسکلت بتونی و فلزی با هر نوع سقف تا  ۵طبقه

233/333

2

اسکلت مختلط مصالح بنایی با ستونهای فلزی یا بتونی (که معموال در وسط ساختمان اجنراک ۵33/333
می شود)

3

مصالح بنایی

313/333

۴

اسکلت آجری مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب

133/333

ب ا ساختمان انبارها در دو گروه شامل :
ردیف

شرح

1

اسکلت آجری و یا بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف

2

اسکلت فلزی و یاسوله های پیش ساخته با هر نوع سقف

مبل هر مترمربو به ریاو
۵33/333

ج ن سالن ها یا توقفگاهها در سه گروه شامل
ردیف

شرح

مبل هر مترمربو به ریاو

1

با مصالح بنائی سنگ ،آجر ،بلوک سیمانی با هر نوع سقف

233/333

2

اسکلت فلزی یا ستونهای بتون آرمه

3۵3/333

3

گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف

1۵/333

د ن سایبانها
ردیف

شرح

مبل هر مترمربو به ریاو

1

باپایه های فلزی یا ستون های بتون آرمه با سقف
شیروانی

2۵3/333

ون سایر در دو گروه شامل
ردیف

شرح

مبل هر مترمربو به ریاو

1

انواع مخازن اعم از زیرزمینی  ،هوائی

233/333

2

دیوارکشی با هر نوع مصالح(حصارکشی)

23/333
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 -۲نام درآمد :قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی

یکی از درآمدهای شهرداری قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و افراز اراضی میباشد که طبق قانون اصنالح مناده  131قنانون
شهرداری مصوب  1373/31/23وصوو میگردد.

 -8نام درآمد :سهم  %11اراضی و واحد مسکونی از اراضی واگذاری دولت

به استناد تبصره  2قانون نحوه تقویم ابنیه ،امالک و اراضنی موردنیناز شنهرداریهنا مصنوب  1313/3/23ده درصند از اراضنی و
واحدهای مسکونی به قیمت تمام شده به شهرداری واگذاری میگردد.
تبصره  - 2جهت تنمین معوض ابنیه ،امالک ،اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار میگینرد دولنت موظنف
است  %13از اراضی وواحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پنس از توافنق بنین
مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویلگردد.

 -1نامدرآمد :تا  % ۲1اراضی رایگان سهم شهرداری هنگام ورود به محدوده شهر هنگام تقاضای مالکین جهت اراضای خاود از
حریم شهر به داخل محدوده شهر برابر تبصره چهار قانون تعیین وضعیت امالک مصوب  1867/3/۲9به شرح ذیل رایگان باه
شهرداری تعلق میگیرد.

تبصره  - ۴در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمانسازی میسر نباشد
و احتیاج به توسعهمحدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری منورد تنییند مراجنو قنانونی قنرار بگینرد ،مراجنو مزبنور
میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ،عالوه بر انجام
تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوحالزم برای تنسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ،حداکثر تا %23
از اراضی آنها را برای تنمین عوض اراضی واقو در طرحهای موضوع این قانون وهمچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی
شهری ،به طور رایگان دریافت نمایند.

 -5نام درآمد :عوارض نوسازی و عمران شهری

این عوارض به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  13۴1/7/1با اصالحات بعندی توسنط شنهرداری از شنهروندان بایند
وصوو گردد.
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 -6نام درآمد :فروش اموال منقول و غیرمنقول

به استناد ماده  13آییننامه شهرداریها مصوب  13۴2/۴/12شهرداریها با مجوز شورای اسالمی شهر نسنبت بنه فنروش امنواو
منقوو و غیرمنقوو خود اقدام مینماید.
ماده  -13فروش ام واو منقوو و غیرمنقوو و اجاره امواو غیرمنقوو شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در
مورد فروش امواو منقوو و اجاره دادن فرآوردههای واحدها و تاسیسات موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت شورای اسنالمی
شهر میتوان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود.

 -7نام درآمد :مشارکت و سرمایهگذاری

شهرداری میتواند با رعایت آییننامه منالی شنهرداری و همچننین مفناد شنیوهنامنه سنرمایهگنذاری موضنوع بخشننامه شنماره
 12۴3۴/1/3مورخ  1371/12/۴وزارت کشور اقدام نماید.

 -3نام درآمد :عوارض ارزش افزوده و عوارض آالیندگی

به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  1331/2/11با اصالحات بعدی وزارت دارایی تعدادی از عوارضهنای شنهرداری را
به صورت متمرکز وصوو و از طریق سازمانهای مالیاتی استانها به نسبتهای تعیین شده به حساب هر شهرداری واریز مینماید.

 -9نام درآمد :کمکهای دولتی و مردمی

 -1کمکهای دولتی پس از واریز به حساب شهرداری هزینه میگردد.
 -2در خصوص کمکهای مردمی که به استناد بند  13ماده  ۵۵قانون شهرداریها به حساب شهرداری واریز میگردد بایند ابتندا
مصوبه شورای اسالمی اخذ و سپس به استناد مصوبه شورا نسبت به هزینهکرد اقدام نماید.
بند  13ماده  -۵۵اهدا و قبوو اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسالمی شهر

 -11نام درآمد  :اجاره اماکن اختصاصی شهرداری

به استناد ماده  13آییننامه شهرداریها مصوب  13۴2/۴/12شهرداریها با مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به اجاره امواو
غیرمنقوو خود اقدام مینماید.
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رپداخت نقدی و تقسیط

13۴

دستورالعمل پرداخت نقدی عوارض و مطالبات شهرداری
مبل بدهی

میزان تخفیف

تا 133میلیون ریاو
مازاد133میلیون تا  2۵3میلیون ریاو
مازاد 2۵3میلیون به باال

%13
%1۵
%23

عوارض و مطالبات شهرداری شامل پروانه ساختمانی ،تفکیک ،تغییر کاربری ،پارکینگ و ....مشموو این دستور العمل خواهد بود و
متخلفین ساختمانی و کلیه بدهی های عوارض نوسازی ،کسب و پیشه ،آراک کمیسیون ماده صد و  11و وجه نقد دریافتی از
قدرالسهم شهرداری موضوع ماده  131قانون شهرداریها مشموو این دستورالعمل نخواهد شد.در توافقات آزادسازی معادو مبل
غرامت(در صورتیکه غرامت کمتر از بهای خدمات شهرداری باشد) مشموو تخفیف نقدی این ردیف می گردد.

13۵

دستورالعمل اجرائی تقسیط عوارض ومطالبات شهرداری
ماده  1این دستورالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه در تقسیط بدهی های شهروندان به شهرداری و کمک به متقاضیان و تکریم
ارباب رجوع تنظیم گردید.
ماده  2متقاضیان تقسیط باید حداقل  %13مبل بدهی را به صورت نقدی به حساب شهرداری واریز نمایند.
ماده 3شهرداری مجاز است بدهی مؤدیان را اعم از عوارض تفکیک و ساختمان وغیره با رعایت ماده  2این دستورالعمل بر اسناس
مبل بدهی مطابق جدوو ذیل تقسیط نماید.
مبل بدهی

تعداد قسط

تا  ۵3میلیون ریاو

 13ماهه

از۵3میلیون تا  1۵3میلیون ریاو

 1۵ماهه

از1۵3میلیون تا  333میلیون ریاو

 23ماهه

از 333میلیون تا  ۴33میلیون ریاو

2۵ماهه

از ۴33میلیون تا  ۵33میلیون ریاو

 33ماهه

بیشتر از  ۵33میلیون ریاو

 32ماهه

ماده  ۴بدهی خانواده معظم شهدا(پدر،مادر،فرزندان و همسر شهید) و جانبازان 2۵درصد و باالتر و آزادگان و رزمندگان با بیش از
شش ماه حضور در جبهه و افراد بی بضاعت صرفا با داشتن دفترچه (کارت) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و
بهزیستی  ،تا سقف  ۵3میلیون ریاو بدون رعایت ماده  ،2تقسیط خواهد شد و در صورتی که بدهی بیش از این مبل باشد مبل
مازاد بر اساس ماده 2و 3وصوو می گردد .
ماده  ۵در صورت عدم وصوو چک های تقسیطی در سررسیدهای مقرر و یا عدم پرداخت اقساط ،ضمن حاو شندن کلینه دینون
مؤجل  ،شهرداری ملزم است عوارض و بهای خدمات را به نسبت بدهی های معوقه بر اساس تعرفه یوم االداک  ،محاسبه و به همراه
خسارت های وصوو چک برگشتی ازمؤدی دریافت نماید.
ماده  2شهرداری موظف است از پاسخ به استعالم و ارائه هر گونه گواهی به متقاضیانی که در هر صنورت چکهنای آنهنا در موعند
مقرر وصوو نشده تا تادیه کل بدهی به صورت نقد خودداری نماید.
ماده  1صدور مفاصا حساب موکوو به تادیه کلیه بدهی مؤدی است.
ماده  3در بدهی های بیش از مبل پنجاه میلیون ریاو متقاضی جهت تقسیط موظف است یک فقره چک سفید امضناک همنراه بنا
اعطاک وکالت بالعزو با ظهر نویسی ضامن معتبر به شهرداری تحویل نماید.
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نحوه اجرا
با اجرای این دستورالعمل مطابق اصالحیه ماده  32آئین نامه مالی شهرداریها تقسیط مطالبات توسط شهرداری و بدون ارجاع به
کمیسیون ماده  11انجام می شود که این امر به شهردار تفویض می شود.
در اجرای این آئین نامه رعایت موارد ذیل ضروری است
 -1فرم درخواست تقسیط باید توسط مؤدی تکمیل و امضاک و به تایید شهردار برسد.
 -2مؤدی می تواند حداکثر هر دو قسط را در یک فقره چک پرداخت نماید.
 -3از به تعویق انداختن تاریخ چک خودداری نموده و در صورت ضرورت به تشخیص شهردار  ،تعویق فقط یک فقره و
حداکثر برای دو ماه بالمانو است.
 -۴اخذ و دریافت هرگونه چک مخدوش و پشت نویسی شده و در وجه غیر از شهرداری ممنوع می باشد.
 -۵محل استقرار بانکی که چک آن اخذ می گردد باید در شهر احمدآباد باشد ( به جز چکهای تحت سیستم شتاب مانند
سپهر  ،جام  ،سیبا) ودر موارد خاص با تایید شهردار می توان چک بانکهای مستقر در سایر شهرهای استان نیز اخذ
نمود.
 -2در هنگام صدور پایان کار و یا نقل و انتقاو ملک  ،بدهی ها حاو شده و متقاضی ملزم به پرداخت نقدی آن می باشد
در هر صورت صدور پایان کار و یا نقل وانتقاو و مفاصاحساب منوط به پرداخت کلیه بدهی ها می باشد.
 -7در صورت عدم پرداخت بدهی در سررسید مقرر شهرداری عالوه بر این که حق دارد از طریق مراجو قضایی نسبت به
وصوو وجه چک و کلیه خسارات از قبیل هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و غیره اقدام نماید ،این حق را نیز خواهدداشت تا
بدهی معوقه را به نرخ روز یوم االداک ( به نسبت بدهی معوقه و بر اساس تعرفه روز پرداخت بدهی ) محاسبه و اخذ نماید.
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درخواست تقسیط
اینجانب  .................فرزند ..............دارای شناسنامه شماره  .................کد ملی شماره  ........................صادره از .....................شماره تلفن
منننننزو  ..................................تلفننننن همننننراه ...................................بننننه آدرس  .....................................................................کدپسننننتی
 .................................بننا پننذیرش تعهنند ذیننل درخواسننت تقسننیط بنندهی مربننوط بننه پننالک شننماره  ..................................واقننو در
 ................................................................بنننه مبلن ن ..........................................را دارم  .خواهشنننمند اسنننت بنننا تقسنننیط آن بصنننورت
 ...........................ریاو نقدی و ما بقی در  .............قسط موافقت نمایید.
ماده  1اینجانب اصل را بر پرداخت نقدی بدهیهای شهرداری می دانم ولی از آنجا که توان پرداخت آن را به صورت نقدی ندارم
درخواست تقسیط نموده ام.
ماده  2اینجانب خود را ملزم به پرداخت بدهی خود در سررسید مقرر می داننم و اطنالع دارم کنه در صنورت عندم پرداخنت در
سررسید مقرر (چک با گواهی عدم پر داخت مواجه شود) شهرداری عالوه بر این که حق دارد از طریق مراجو قضنایی نسنبت بنه
وصوو وجه چک و کلیه خسارات از قبیل هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و غیره اقدام نماید،این حق را نیز خواهد داشت تنا بندهی
معوقه را به نرخ روز یوم االداک ( به نسبت بدهی معوقه و بر اساس تعرفه روز پرداخت بدهی ) محاسبه و اخنذ نمایند .و مالنک ینا
متقاضی تقسیط حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را نخواهد داشت  .و همچنین مالک متعهد می شود در صورت عدم پرداخت پس از
اخطار شهرداری نسبت به تسویه حساب خود اقدام نماید در غیر اینصورت شهرداری می تواند ملک مذبور را جهت تنامین طلنب
خود توقیف نماید.
ماده  3اینجانب اطالع دارم که در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر شهرداری برابر ضوابط تا تادیه کامل بدهی از پاسخ
به هر نوع استعالم و یا ارائه هر گونه گواهی به اینجانب خودداری خواهد نمود.
امضا متقاضی
واحد درآمد
نسبت به دریافت

قسط اقدام گردد.

درصد به صورت نقدی و مابقی طی

امضاکشهردار

تعرفه عوارض و بهاي خدمات فوق در  ...صفحه  ،شامل  ...فصل و ...
ردیف  ،طي صورتجلسه مورخ ................به تصویب شوراي اسالمي
شهر احمدآباد رسيد و طي نامه شماره .........مورخ............شوراي
محترم جهت اجرا به شهرداري احمدآباد ابالغ گردید .
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