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 وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض مستندات قانونی                                  

 1346آئین نامه مالی شهرداری های مصوب -

شود درج و عوارض و بهای خدمات و سایر درآمد هایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می انواع  هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه  -30ماده 

 ه مذکور منعکس می شود هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفع

 1375بعدی مصوب  نتخابات شهرداران با اصالحیه هایایف و انتخابات شورا های اسالمی کشور و اوظ قانون تشکیالت،-

 در وظایف شورای اسالمی شهر :  – 71ماده 

 .یح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود اوتصویب ل – 16بند 

ارض متناسب با تولیدات و درآمد های اهالی به منظور تامین بخش از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق ( شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عو27/8/1386)اصالحی -77ماده 

 آئین نامه مصوب هیئت وزیران اقدام نماید.

ا منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا عنوان تعرفه عوارض رکشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر  عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است. وزیر –بند 

 لغو آن اقدام نماید . 

 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب -

بهمن ماه هر سال برای /15موارد را حداکثر تا  دنفر این قانون مشخص نشده باشد ، موظارض محلی جدید، که تکلیف آن ها دشهر و بخش برای وضع هر یک از عو شورای های اسالمی -1بند -50ماده 

 اجرا در سال بعد ،تصویب و اعالم عمومی نمایند.

 قانون برنامه پنجم توسعه کشور :-

 1391قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب -

ست متر مربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه ییکصد و بیست متر مربع و ب تامشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید  – 6ماده 

 ان نخواهد بود.  گرثارمال و مازاد بر تراکم شامل ایهای ساختمانی ، عوارض شهرداری و نوسازی برای یکبار با معرفی بنیاد معاف می باشند .مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اع
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 تعاریف: 

 آئین نامه مالی شهرداری ها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده است . 30تعرفه عوارض: عبارتست از دستوالعملی که به استناد ماده 

P   ( :P ) ون نقا 64راجرای ماده سازمان امور اقتصادی  و دارائی دبر مبنای اعالم  قیمت منطقه ای ،ارزش معامالتی زمین و ساختمانو ضریب آن

 .د نمودنآن اقدام خواه یا افزایش که شهرداریها بر حسب ضرورت تشخیص راسا نسبت به کاهشمالیات های مستقیم می باشد 

ارزش منطقه ای برپایه میباشد) 99به تعرفه ارزش منطقه ای مورد محاسبه سال  %20اساس افزایشبر 1400سال محاسبه عوارض در: 1تبصره 

 (94 سال

یا خانواده ساخته می شود و شامل اتاق،آشپزخانه و سرویس های الزم می و یک واحد مسکونی : عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد 

 باشد .

شورای عالی شهر سازی و معماری در خصوص طرح تدقیق  10/3/1389مل براساس مصوبه مورخه تعاربف و اصطالحات بکار رفته در این دستورالع

 تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر می باشد . 

 توجه : 

 بایستی رعایت گردد.  1400رفه های عوارضی سال د ذیل در کلیه تعرموا

قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنین  .چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین1

درصورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض براساس باالترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می 

 گردد محاسبه خواهد شد .

 شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعیین نماید ..شورای شهر می تواند در موارد خاص با پیشنهاد 2
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هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  3/2/1385مورخه  48و همچنین دادنامه شماره  25/11/1383مورخه  587وجه به دادنامه شماره .بات3

 هد شد.پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف ،عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خوا

 قانون شهرداری است. 77موءدی و شهرداری درمورد عوارض و بهای خدمات کمیسیون موضوع ماده بین . مرجع رفع هرگونه اختالف 4

 حریم شهر قابل وصول است .  قانونی . عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده5

( و یا معافیت هایی که در  17/2/1387الیات بر ارزش افزوده مصوبه .قوانین و مقررات مربوط به معافیت های مصوب )پس از تصویب قانون م6

    قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچگونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود .  

 

 

     واحد مسکونی : (1

خانوار ساخته شده و شامل اطاق ، آشپزخانه و سرویسهای الزم باشد ) بدیهی است انجام عبارتست از کلیه ساختمانهایی که برای سکونت افراد یا 

 پاره ای فعالیتهای شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها خواهد بود (.

 واحد تجاری : (2

و پیشه و تجارت احداث گردیده و قانون شهرداریها به منظور استفاده کسب  55ماده  24عبارتست از کلیه ساختمان هایی که برابر تبصره ذیل بند 

اعتباری  یا در آنها واحد های صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند . ) بانکها ، موسسات مالی و

 ، شرکتهای آب ، گاز، برق ، مخابرات ... در محاسبه عوارض تجاری محسوب می شوند ( .

 واحد صنعتی : (3

ورزی بارتست از کلیه ساختمانهایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههای صنعتی و اداری موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند کشاع

 صنایع سبک و سنگین و معادن و فلزات ایجاد شده باشند . –
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 واحد اداری : (4

خارج باشند مشمول  3و  2و  1بدیهی است سایر ساختمانهای که شمول بندهای  های دولتی و نهاد های انقالب اسالمی عبارتست از کلیه ساختمان

 تعریف واحد اداری می شوند .

 : 1تبصره 

رداخت موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند  از نظر پ

 محسوب می شوند . عوارض پذیره تجاری

 عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر واحدهای مسکونیمیانگین سطح واحد :
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 ل دومـفص      

 ازـت و سـساخ       
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 واحدی تك صورت به مسکونی صدورپروانه)اعیانی احداث (زیربنا عوارض

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبات عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 P %65 متر مربع 60تازیر بنای 1از 1
 واحدی، تک مسکونی واحد از ( : منظور1بند )

 از بیش طبقه، هر یا و سطح که در است اعیانی

 و طبقه هر در و چنانچه نشود احداث واحد یک

 تک واحدی شود ساخته واحد دو طبقات یا

 نحوه موارد اینگونه در و گردد نمی محسوب

 )مسکونی اعیانی احداث( زیربنا محاسبه عوارض

 خواهد عمل مالک مجتمع ای  مسکونی نوع از

 .بود

 برای متقاضیان درخواست صورت ( : در2بند )

 )اعیانی از خارج( جکوزی استخر، سونا، احداث

 هر ازای به مقررات شهرسازی و ضوابط رعایت با

 .میباشد وصول قابل P30%.مترمربع

 

 P %90 متر مربع 100تازیر بنای 61از 2

 P1 متر مربع 150تازیر بنای 101از 3

 P 3/1 متر مربع 200تازیر بنای 151از 4

 P2 متر مربع 300تازیر بنای 201از  5

 P 3 متر مربع 400تازیر بنای 301از  6

 P5/3 متر مربع 500تازیر بنای 401از 7

 P5 متر مربع 600تازیر بنای 501از 8

 P 5/5 متر مربع  600 باالی زیر بنای 9
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 صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی (اعیانی احداث(زیربنا عوارض

 توضیحات M عنوان تعرفه عوارض ردیف

   

( : در صورت در خواست 1بند )

متقاضیان برای احداث استخر ،سونا، 

جکوزی )خارج از اعیانی( با رعایت 

ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر 

 قابل وصول می باشد.P30%مربعمتر 

 P/2 5 متر مربع 500تا زیر بنای 1از  1

 P 5/3  متر مربع 1000تا زیر بنای 501از  2

 P 4  متر مربع 2000تا زیربنای 1001از  3

  P /4 5 متر مربع 4000 زیربنای تا2001از  4

  P5  متر مربع 6000تا زیربنای 4001از  5

 p5/5 مربعمتر  6000باالی  6

 تبصره : میانگین سطح هر واحد عبارت است از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد واحد

A  عوارض صدور پروانه ساختمانی مجتمع های مسکونی : 

S        سطح ناخالص کل :                                                               M  { *100  ( /s/n = } )A 

N :تعداد واحد های مسکونی 
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M.ضریب مربوطه که از جدول فوق بدست می آید : 

 

 جدول عوارض پذیره یك متر مربع از واحد تجاری

1400پیشنهاد سال  توضیحات  ردیف 

 

*چنانچه مساحت بالکن تا سقف 

مساحت واحد تجاری بوده و  2/1

استفاده تجاری نشود )فروشگاه( به 

غیر عنوان بالکن تلقی گردیده در 

اینصورت به عنوان تجاری و شرایط 

 تجاری را دارا خواهد بود.

 1 عوارض پذیره تجاری ضریب

P 15 2 همکف 

P 11  3 زیر زمین 

P5/8 و پایین تر زیر زمین دوم  طبقه  4 

P 5/12 5 طبقه اول 

P 11 6 طبقه دوم 

P 9 7 طبقه سوم و باالتر 

P 8  8 انبار تجاری 

P 5/7  9 نیم طبقه تجاری 
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 چنانچه تعداد مغازه ها از یک باب بیشتر باشد برای محاسبه از فرمول کلی زیر استفاده می کنیم .

B=P.M(1+
𝑁

10
) 

Bرقم کل عوارض پذیره = 

Pقیمت منطقه ای = 

Mضریب طبقات = 

N تعداد مغازه های بیش از یک واحد =  

 

داشته باشند و یا بعد از صدور پروانه اضافه دهنه یا اضافه مازاد بر پروانه داشته و پس از رای کمیسیون مبنی بر ابقاء چنانچه تعدادی از مغازه ها اضافه دهنه 

 ملک برای محاسبه عوارض مربوطه از فرمول کلی زیر استفاده می شود :

   B=P.M(1+
𝑁

10
+

𝐿−𝐿´

10
+

𝐻−𝐻´

10
) 

B                      رقم کل عوارض پذیره =L = به متر          احداثی طول دهنهP   قیمت منطقه ای = 

 َ= L                  طول دهنه مجاز به مترH به متر بنای احداثی = ارتفاع                   M ضریب طبقات =H´        ارتفاع مجاز به متر = 
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 توضیحات
 مازاد و مصوب ضرایب برابر جبهه اول عمق امثالهم، و سرای تیمچه، پاساژ، مانندتجاری  مجمتع های پذیره عوارض (: درمحاسبه1بند )

 درصد جبهه اول مورد مالک عمل میباشد 60و جبهه سوم معادل قیمت منطقه ای جبهه اول  %80 معادل برآن

متداد داشته و تمام طبقات (:واحد های تجاری که بصورت مجتمع و پاساژاحداث می شوند فضای باز مشاعی که در ساختمان ا2بند )

 را از هر طبقه قابل رویت مینماید مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.

به شرط داشتن پروانه عوارض پذیره  %70بنای تجاری قبلی معادلمساحت  متراژ ( : در صورت تجدید بناهای تجاری تا میزان3بند )

 ساختمانی یا پایانکار مشمول تخفیف قرار میگردد.

 به طبقه یک در که مجتمعهای تجاری در است توضیح به الزم .میگردد تفصیلی تعیین طرح ضوابط برابر اول جبهه : عمق( 4بند )

 .میگردد محاسبه شده تعیین ضریب اساس بنا بر کل عوارض و نبوده عمل مالک جبهه عمق ایجاد میشوند یکپارچه صورت

در حد مساحت %50ماده صد پایانکار دریافت دارد در زمان تجدید بنا معادل  (:در صورتیکه ملک تجاری با صدور آرای کمیسیون5بند)

 قبلی مشمول تخفیف میگردد.

 مورد مالک عمل در محاسبه میباشد.20توضیحات صفحه 1بند  ( :6بند )
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 صنعتی -جهانگردی و گردشگری و تفریحی - اداری -یك متر مربع از واحدهای خدماتی  جدول عوارض پذیره

1400پیشنهاد سال ردیف  توضیحات 

1 

جهانگردی وگردشگری-اداری-عوارض پذیره خدماتی  درصد 

 

 9P همکف

 P 5/7  اول زیر زمین

 P 5/6  طبقه اول

 5P طبقه دوم

 P 5/4 طبقه سوم و باال

 P 4 انباری

درهمکف نیم طبقه  5/6 P 

2 

 درصد عوارض پذیره صنعتی

 

5/7 همکف P 

اولزیر زمین   P 5/6  

 P 6 طبقه اول 

 p 5/4 طبقه دوم

 P20/3 طبقه سوم به باال

  P5/2 انبار

 p 5/2 نیم طبقه

خبرنگاری و سایر موارد مشابه  –دفاتر اسناد رسمی  –دفاتر روزنامه نگاری  –فیزوئولوژی  –رادیولوژی  –دفاتر مهندسی  –درمانی  –بهداشتی  –مرکز مربوط به کارهای پزشکی  تبصره:

به صورت خدماتی خواهد بود . مبانی محاسبه بر اساس فرمول تعیین شده در جدول خدماتی و بر اساس ضرایب تعیین شده در طبقات میباشد .  مان صدور پروانه ساختمانی عوارضدر ز

 قانون شهرداریها از ارزش افزوده معاف و تعرفه آنها خدماتی در نظر گرفته می شود . 55ماده  24ضمنا با توجه به خدماتی بودن آنها و مستند به تبصره ذیل بند 
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 عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد های آموزشی ، ورزشی ،فرهنگی ، هنری 

 ه عوارضماخذ و نحوه محاسب عنوان تعرفه عوارض ردیف

 P 70% در زیر زمین 1

 P70% در همکف 2

 P 70% در طبقه اول 3

 P 50% در طبقه دوم 4

 P 40% در طبقه سوم به باال 5

 

 در صورت عدم اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا ضمن طرح در کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض اداری میگردند. تبصره:
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 .ه انداحداث گردید 1/1/78ساماندهی پالژهای ساحلی که قبل از تاریخ 

 

به جانشینی شورای اسالمی شهر موافقت نمود که ساختمانهای  28/4/71مورخ  34/2/1/8616وزارت کشور طی بخشنامه شماره 

 طریق زیراحداث شده اند و دارای تخلفات به شرح ذیل میباشند به  1366مسکونی واقع در محدوده قانونی شهر که قبل از سال 

 عمل گردد.

 ساختمانی یا مازاد بر پروانه ساختمانیاحداث بدون پروانه -1

 توسعه واحد مسکونی از لحاظ طبقات و عدم رعایت درصد ساخت مجاز و یا احداث اشکوب اضافه-2

 بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد با وصول عوارض رفع مشکل گرددمسکونی عدم احداث پارکینگ در واحد های ساختمانی -3

ز دهها سال قبل قطب و مرکز گردشگری استان مازندران محسوب میگرددو در جهت رفع نیاز ا بلسربا توجه به اینکه شهر با

مسافران و توریست سالها قبل نسبت به احداث پالژ و تاسیسات اقامتی توسط افراد در ساحل دریا اقدام شد که اکثر بناهای 

پالژداران با توجه به متن قانون و تبصره یک آن  احداثی فاقد پروانه ساختمانی میباشد.بمنظور تسهیل و تسریع در حل مشکل

مبنی بر اینکه به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسسون ماده صد مطرح میگردد در جهت حل معظل مذکور که باعث گردید 

دکه کلیه قانون شهرداری پیشنهاد میگرد 55از ماده  26هرگونه توسعه و سرمایه گذاری مجد عمال میسر نباشد لذا در اجرای بند 

میباشند یا مازاد بر پروانه ساختمانی دارای بنای احداث گردیده اند ولی فاقد پروانه ساختمانی  1/1/78پالژهایی که قبل از تاریخ 

اضافی میباشند و یا نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده اند وضع موجود تلقی و بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد در 

 -گواهی استحکام بناصورت ارایه 
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و رعایت حریم دریا و عرض گذر حسب ضوابط شهرسازی پس از احراز مالکیت با وصول عوارض پذیره بر اساس ضرایب 

 نسبت به صدور پایانکار توسط شهرداری اقدام گردد. 1400تعرفه عوارض سال  2ردیف  1-5مذکور در جدول

میگردد.بناهای احداثی بعد  1400یره مشمول کلیه موارد مذکور در تعرفه سال در صورت تراکم مازادو یا عدم تامین پارکینگ و غ

 مشمول طرح در کمیسیون ماده صد می شوند و پس از رای ابقای بنا مشمول پرداخت کلیه عوارض میشود. 1/1/78از تاریخ 

از مسکونی وپالژها وتجاری (  ( کلیه واحدهای مسکونی وخدماتی )اعم1378تبصره :تشخیص قدمت بنای احداثی )قبل از سال 

 از سوی کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد.

 

 بری بیمارستانهای دولتی وخصوصی ودرمانگاههای دولتی ساختمانی پروانه صدور عوارض

    

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبات عوارض
 توضیحات

 P 1 در زیر زمین 1
 

-- 

 

 P 5/2 در همکف 2

 1P از طبقه اول به باال 3

% تعرفه مصوب 70 انبار در زیر زمین یا همکف و دیگر طبقات 4  
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 احد یا چند واحد مسکونی به شرط تامین پارکینگ وعوارضات تبدیل یك واحد به دو

تامین پارکینگ (در مناطق مختلف شهری به تناسب ررات بر اساس واحد اضافی )تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد به شرط قعوارض مازاد بر ضوابط و م-*

 قیمت منطقه ای به شرح ذیل خواهد بود .

 ریال000/000/30 ریال برای هر واحد اضافی 000/60تا قیمت منطقه از مبلغ یك ریال  1

 ریال000/000/40 ریال برای هر واحد اضافی 000/120ریال تا 001/60قیمت منطقه از مبلغ  2

 ریال 000/000/50 ریال به باال برای هر واحد اضافی  001/120از مبلغ قیمت منطقه  3
 

فوق عمل ( برابر تعرفه 2( متر و کمتر به منظور پیشگیری از تخلفات عوارض تبدیل یك به چند واحد دو)8تبصره: در معابر با عرض گذر هشت )

  گردد.) بعد از کمیسیون ماده صد(

بدون اخذ مجوز از شهرداری پس از طرح در کمیسیون ماده صد ورای ابقا تبدیل یك باب به دو باب یا چند باب تجاری  ( عوارض 1 – 10تعرفه )

 بر اساس موارد ذیل عمل گردد. بنا

 
 

 

طرح موضوع در کمیسیون ماده صد مابالتفاوت متر ( باشد پس از  5/3: در صورت تبدیل دهنه مغازه ها کمتر از ضوابط طرح تفضیلی )تبصره 

      عوارض کسری دهنه برابر نحوه وصول عوارض پذیره تجاری همین تعرفه عمل گردد.

 

 

8 P   واحد تجاری مساحت کل ×  
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 توضیحات :

متر عمق بر اساس قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر  12عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند : پاساژ ، تیمچه ، سرای تا   -1

قیمت منطقه ای جبهه  %60متر بر اساس  22قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر  %80متر عمق دوم براساس  10آن به ازای 

عمل خواهد اول در صورتی که از قیمت منطقه ای جبهه های بعدی کمتر نباشد )که در اینصورت قیمت جبهه های بعد مالک 

 .بود ( محاسبه شود
 

در زمان صدور پروانه ساختمانی برای مشاغل مانند : نمایشگاه اتومبیل ، آهن فروشی ، تیرچه بلوک ، بلوک زنی و مصالح ساختمانی  -2

و مشاغل مشابه دیگر بنا احداثی مشمول پرداخت عوارض پذیره تجاری می گردد و در صورتیکه باقیمانده زمین ملک دارای 

ربری مربوط می باشد و احداث بنا نشود نظر به استفاده ازعرصه ملک به عنوان انبار فضای مرتبط با شغل و پروانه ساختمانی کا

 برابر ارزش دارائی روز می گردد. 2صادره مشمول پرداخت عوارض براساس 

ان ، احداث بازارچه های محلی و بازار روز به منظور تشویق و ترغیب سرمایه گذاران  در امر احداث ایجاد )شهر بازی ( باغ پرندگ -3

پارک کودک و نوجوان ، احداث نمایشگاه های دائمی و فصلی و پارکینک طبقاتی عمومی در زمان صدور پروانه ساختمان به میزان 

 کل عوارض متعلقه لحاظ گردد )مبنای محاسبه تجاری است(.  2/1
  

 بوده و به گذر آزاد دسترسی دارند تماما جبهه اول محسوب می گردد .متر  12واحدهای تجاری که دارای عمق بیش از   -4

 عوارض پذیره واحدهای صنعتی کال بر اساس قیمت منطقه ای جبهه اصلی محاسبه خواهد شد. -5

به استناد ماده تعیین می شود  1بهه بر اساس بند در محاسبه عوارض پذیره نیم طبقه ایجاد شده مالک محاسبه است و عمق ج  -6

عوارض پذیره صدور پروانه برای هتل ها و اماکن گردشگری و  7/7/1370انون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ق 8

ه ساختمان اصلی هتل برابر این تعرفخواهد بود . عوارض فضا های تجاری داخل  جهانگردی وگردشگریمسافرخانه ها برابر بخش 

 خواهد بود  )تجاری لحاظ می شود(  

صدور پروانه ساختمانی اضافه بنا در مجتمع های مسکونی و تک واحدی و یا احداث بنا مازاد در مجتمع های مسکونی  مدر هنگا -7

ا خالص کل بنا( در ردیف مربوطه جدول د به ابقا بنا باشد کل بنا )سطح نو تک واحدی در صورتیکه رای قطعی کمیسیون ماده ص
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عوارض کل بنای مازاد ض یک متر از متراژ بنای احداثی وایجادی عوار نشدمشخص از س قرار گرفته و پ 10و  11صفحه 

 بر پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد.

درهنگام اضافه بنا ، اضافه اشکوب ، تبدیل زمین یا پیلوت به مسکونی در مجتمع های مسکونی و خانه های تک واحدی مشروط  -8

ایجادی یا تبدیلی)تک واحدی به اینکه مقررات و ضوابط شهر سازی رعایت شده باشد . عوارض صدور پروانه ساختمانی متراژ بنای 

 رض تعیین شده براساس متراژ کل عوارض اخذ می گردد.یا مجتمع( با استفاده از جدول عوا

روز رایگان و بعد از  15متر به باال به ازاء هر طبقه  20هزینه داربست برای اجرای ساختمان در خیابان های اصلی یا خیابانهای  -9

 برابر ارزش معامالتی ساختمان به ازاء هر متر مربع اخذ گردد.  1  مدت مذکور به ازاء هر هفته

و همچنین بناهای احداثی قبل از تصویب حریم شهر  1349اداری و خدماتی احداثی قبل از سال –حد های تجاری وا -10

 باشد  1366ریال و در صورتیکه کاربری مسکونی و احداثی قبل از سال  40000بدون طرح در کمیسیون ماده صد متری 

 )در صورت عدم سابقه در پرداخت عوارض(  ریال میباشد 20000بدون طرح در کمیسیون ماده صد متری 

و واحدهای  ریال 250000واحد های مسکونی احداثی قبل از تصویب شهر واقع در مجتمع دریاکنار بر اساس ارزش منطقه ای 

 در پرداخت عوارض()در صورت عدم سابقه  محاسبه خواهد شد. ریال 400000تجاری بر اساس ارزش منطقه ای 

پس از طرح در کمیسیون ماده صد و صدور رای جریمه  1369الی ابتدای  1349ری و خدماتی ابتدای سال ادا–واحدهای تجاری 

 درصد عوارض پذیره با ضریب مندرج در جدول مربوطه دریافت خواهد شد. 50مشمول

ر جدول مربوطه پس از طرح در کمیسون ماده صد عوارض زیربنا با ضرایب مندرج د 1366واحدهای مسکونی احداثی بعد از سال 

 محاسبه خواهد شد.
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  کاهش تعرفه عوارضموارد مشمول                                                     

 1391قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوبه  6به باال  مطابق با ماده  %20خانواده های معظم درجه یک شهدا ، آزادگان ، جانبازان  -1

مترمربع و یک  120و انجمن خیرینی که واحد های مسکونی برای افراد بی بضاعت احداث می نمایند پس از محاسبه عوارض )مسکونی تا سقف 

 معاف می شوند .)برای یک بار( صدور پروانه ساختمانیمتر مربع(کل عوارض  20ی تا باب تجار

 : در خصوص خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بر اساس قانون بودجه کل کشور اقدام خواهد شد .تبصره 

ریاست  25/5/89مورخه  89/  234991موضوع نامه شماره )حداث ساختمان مساجد ، امامزاده ها و تکایا و حسینیه ها  با تائید اوقاف ا -2

مراکز آموزشی دولتی و موسسه های قرآنی و حدیثی ، کتابخانه و پایگاه های مقاومت  –، حوزه علمیه (ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد 

کن مذکور به عنوان تجاری و خدماتی در نظر گرفته بسیج در حد ضوابط طرح تفصیلی مشمول پرداخت عوارض نبوده ولیکن چنانچه قسمتهای از اما

 شود براساس ضوابط این تعرفه مشمول عوارض مربوط خواهد بود .

برخوردار متر مربع  120تاسقف  ی مسکونیبنایک باب  تخفیف عوارض %40تشویق حافظان کل قرآن کریم با ارائه مدارک معتبر از  جهتدر  -3

 می گردند.

ه به شهرداری و تعاونیهای وابسته مشمول پرداخت عوارض نمی باشند . )مستلزم دریافت پروانه می باشند در ساختمان سازمانهای وابست -4

 غیر این صورت در کمیسیون ماده صد شهرداری تصمیم گیری خواهد شد( .

ضوابط شهر سازی رعایت شده تغییرات شکلی صورت پذیرد و سایر  چنانچه در یک سطح تجاری با حفظ مساحت محل و تعداد واحدها موجود-5 -5

 می باشند( تعمیراتباشد عوارض پذیره تعلق نمی گیرد )مشمول عوارض 

 در حد یکبار در سال تخفیف و یا معاف می گردد. پسماندخدمات بهای بنا به تشخیص شهردار  -6

به در طول سال می گردد  خدمات  عمرانی مقررئه به موقع به منظور تشویق کلیه شهروندان و تسهیل در وصول به موقع مطالبات شهرداری و ارا-7 -7

 .% لحاظ می گردد  15شرط پرداخت نقدی کلیه عوارض تخفیفی معادل 

 عوارض حذف پارکینگ و ماده صد سهم آموزش و پرورش مشمول بند فوق نمی گردد .  – 1تبصره -8 -8



 

23  
 عضو شورا                      عضو شورا                     عضو شورا                          عضو شورا                        عضوشورا                                نائب رئیس شورا                                ریاست شورای                 

تشخیص و اعالم شهرداری و با مجوز از شورای شهر تنها جهت تشویق سرمایه گذاران و شهروندان به دریافت پروانه ساختمانی در صورت -9 -9

کلیه پرونده ها اعم از مسکونی و تجاری و غیره و پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده صد در صورت  روز کاری(60)حداکثر در دو ماه از سال

 % کاهش می یابد . 50واریز کلیه عوارض به صورت نقدی حداکثر تا 

 سیون ماده صد مشمول تخفیف نخواهد بود . تبصره : جریمه کمی -10

 مقررات صدور شناسنامه جدید و المثنی

وزارت کشور تمدید مهلت شناسنامه ساختمانی برای دو نوبتو هرکدام برای یکسال  14/11/71مورخ  33/3/25281بموجب دستورالعمل شماره 

سال برای اتمام عملیات ساختمانی منظور  5قانون نوسازی جمعا  29اده م 2جمعا دو سال و با مهلت شروع عملیات و مهلت دوسال برابر تبصره 

عملیات ساختمانی اقدام به تکمیل آخرین صفحه شناسنامه مالک در مدت تعیین شده در پروانه برای اتمام  22مستند به بند از آنجا که وشده است 

در مورد یکنواختی شناسنامه ساختمان مالک ملزم  19/8/71مورخ  1655ساختمان خود ننماید بموجب مصوبه شورای عالی اداری کشور به شماره 

 10ید مالکین موظف به پرداخت به اخذ پروانه جدید میباشد در غیر اینصورت پروانه قبلی فاقد اعتبار میباشد لذا به منظور صدور شناسنامه جد

 که مشمول عوارض پذیره تجاری وعوارض صدور پروانه ساختمانی مباشد.می باشد  درصد عوارض روز

تبصره:چنانچه مالک در مهلت مقرر )یکسال(شروع به عملیات ساختمانی ننماید در صورت تغییر در ضوابط شهرسازی مکلف به رعایت ضوابط 

 شهرسازی جدید میباشد.

غیر  ثالح از جمله نیروی انتظامی در مورد مفقودی و سرقت و آتش سوزی و سایر حوادصور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تایید مراجع ذیصد

 مترقبه بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دریافت کارمزد معادل مبلغ ثابت یک میلیون ریال به عنوان بهای خدمات مقدور خواهد بود.

علت تغییرات حسب نظر مالک پروانه قبل قابل درج تغیررات نباشد و نیاز به صدور شناسنامه جدید باشد معادل مبلغ یک میلیون  در صورتیکه به

 ریال به عنوان بهای خدمات بابت صدور پروانه ساختمانی المثنی وصول خواهد گردید .
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استرداد وجوه واریزی را می نمایند، مشمول کلیه افرادی که بنا بدالیلی درخواست انصراف از ساخت و ساز و 

 موارد ریز میگردند:

از متقاضیانی که مراحل صدور پروانه های ساختمانی )در کلیه کاربری ها( را طی می نمایند و نسبت به تعیین تکلیف  آندسته -1

در صورتیکه درخواست انصراف آنها  عوارض متعلقه اقدام نموده اند )نقد و یا تقسیط( و هنوز پروانه ساختمانی آنها صادر نگردید

بدیهی است .درصد از کل عوارض مابقی مبالغ مسترد میگردد 15از طریق واحد شهرسازی مورد تایید قرار گیرد صرفا پس از کسر 

 پس از صدور شناسنامه ساختمان استرداد عوارض میسر نمیباشد.

ه و نسبت به ساخت تعدادی از واحد های مربوطه در مهلت پروانه برای آندسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها صادر شد -2

اقدام نموده و لیکن بنا دالیلی از ساخت الباقی زیربنا مندرج در پروانه )داخل تراکم و مازاد تراکم( انصراف داده و درخواست 

ها( قابل قبول نبوده و عوارضهای  استرداد وجه واریزی نسبت به آن قسمت از بنا ساخته نشده را داشته باشند)درکلیه کاربری

 پرداختی مسترد نخواهد شد.

در صورتیکه پس از انجام مراحل اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی یا نقل و انتقال و انجام معامله و غیره مالک از -3

 %20سترداد وجوه پرداختی را نماید اعالم انصراف نماید و یا تقاضای ا.... دریافت پروانه ساختمانی یا تجاری یا انجام معامله و 

عوارض مورد محاسبه به عنوان هزینه خدمات ارائه شده منظور و وصول می گردد . بدیهی است پس از صدور پروانه عوارض 

 ماخوذه مسترد نخواهد شد .

 نشانی و فضای سبز ش خدماتی و تفکیکی ،آماده سازی ،کسری زمین ،آموزش و پرورش ،آت ضمنا مبلغ استردادی مشمول عوارض

 که به احتساب سایر دستگاه ها یا نهاد ها و غیره می شود نمی باشد. و یا عوارضی
 

به در صورت اصالح پروانه چنانچه عوارض متعلقه کمتر از عوارض صدور پروانه قبلی باشد مبالغ ماخوذه مسترد نخواهد شد -4

 متر مربع300جزء پروانه های تک واحدی زیر مساحت 
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 عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط به استناد رای کمیسیون ماده صد یا اعمال ماده واحده تعرفه 

رایط مجاز : جدول ذیل برای  تغییر کاربری آیتمهای ستاره دار و پیشنهادی جدید در طرح بافت فرسوده ، و یا استفاده تجاری از کاربری مسکونی در ش 1تذکر

 طرح تفصیلی می باشد.

عوارض بهره برداری در کاربری ،:تمامی کاربری ها غیر مرتبط که در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده است در زمان محاسبه عوارض متعلقه 1تبصره 

 منظور از مساحت زمین فقط مساحت تبدیل شده در کاربری غیر مرتبط میباشد های غیر مرتبط اخذ می گردد.

تغییر کاربری نبوده و فقط عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط می باشد و چنانچه مالکین در خواست تغییر کاربری : اخذ عوارض ذیل دلیلی بر 2تبصره 

 مطرح گردد. 5را داشته باشند موضوع می بایست پس از عقد توافق با شهرداری در کمیسیون ماده 

در محدوده قانونی وحریم مصوب شهروحریم سبز  و فاقد کاربری حداثی درهر نوع کاربری:در صورتیکه طبق رای کمیسیون ماده صد رای به ابقا بنای ا3تبصره 

 کنار جاده اصدار یابد مشمول پرداخت عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط حسب جداول زیر میگردد.

 تجهیزات شهری به مسکونی:بهره برداری در کاربری از تاسیسات و  -2 :آیتمهای ستاره دارو بافت فرسوده بهره برداری-1

 p8مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا  p5مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا 

 p10مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از  p7مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از 

 p12مساحت زمین *  متر عرض گذر 30متر تا  21ج: از  p10مساحت زمین *  متر عرض گذر 30متر تا  21ج: از 

 p15مساحت زمین  *  متر به باال عرض گذر 31د: از  p12مساحت زمین  *  متر به باال عرض گذر 31د: از 

 بهره برداری در کاربری کاربری از باغ به مسکونی  -4 بهره برداری در کاربری از فضای سبز به مسکونی-3

 p8مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا  p8مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا 

 p10مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از  p10مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از 
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 p12مساحت زمین *  متر عرض گذر 30متر تا  21ج: از  p12مساحت زمین *  متر عرض گذر 30متر تا  21ج: از 

 p18مساحت زمین  *  متر به باال عرض گذر 31د: از  p18مساحت زمین  *  متر به باال عرض گذر 31د: از 

 بهره برداری در کاربری از آموزشی به مسکونی -6 بهره برداری در کاربری از کشاورزی به مسکونی -5
 p5مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا  p6مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا 

 p7مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از  p8مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از 

 p10مساحت زمین *  متر عرض گذر 30متر تا  21ج: از  p10مساحت زمین *  متر عرض گذر 30متر تا  21ج: از 

 p12مساحت زمین  *  متر به باال عرض گذر 31د: از  p15مساحت زمین  *  متر به باال عرض گذر 31د: از 

 در کاربری از انتظامی به مسکونیبهره برداری  -8 بهره برداری در کاربری از درمانی به مسکونی -7
 p5مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا  p5مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا 

 p7مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از  p7مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از 

 p10مساحت زمین *  متر عرض گذر 30متر تا  21ج: از  p10مساحت زمین *  متر عرض گذر 30متر تا  21ج: از 

 p12مساحت زمین  *  متر به باال عرض گذر 31د: از  p12مساحت زمین  *  متر به باال عرض گذر 31د: از 

 بهره برداری در کاربری از ورزشی به مسکونی -10 بهره برداری در کاربری از مهدکودک به مسکونی -9
 p5مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا  p5مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا 

 p7مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از  p7مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از 
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 p10مساحت زمین *  متر عرض گذر 30تا متر  21ج: از  p10مساحت زمین *  متر عرض گذر 30متر تا  21ج: از 

 p12مساحت زمین  *  متر به باال عرض گذر 31د: از  p12مساحت زمین  *  متر به باال عرض گذر 31د: از 

 بهره برداری در کاربری از مسکونی به تجاری -12 بهره برداری در کاربری از صنعتی به مسکونی -11

 p12مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا  p5مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا 

 p18مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از  p7مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از 

 p20مساحت زمین *  متر به باال عرض گذر 21ج: از  p10مساحت زمین *  متر عرض گذر 30متر تا  21ج: از 

 p12مساحت زمین  *  متر به باال عرض گذر 31د: از 

 بهره برداری در کاربری برای سایر موارد کاربریها -13

 p5مساحت زمین *  متر عرض گذر 10الف: از یک متر تا 

 p7مساحت زمین *  متر عرض گذر 20متر تا  11ب: از 

 p10مساحت زمین *  متر عرض گذر 30متر تا  21ج: از 

 p12مساحت زمین  *  متر به باال عرض گذر 31د: از 
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 محاسبه عوارض تعمیرات 

عملیات مربوط شامل : تعویض سقف ،کف سازی )از جمله تعویض موزائیک ،سنگ کاری ،نازک کاری ،و غیره در در صورتیکه 

(برابر قیمت منطقه ای و برای 3داخل ساختمانهای واحد های تجاری ،اداری ،خدماتی ،تعویض درب (به غیر از مسکونی سه )

ت گردد. )کلیه نخاله ها توسط مالک می بایست سریعا از محل ( برابر قیمت منطقه ای عوارض دریاف2دو )واحد های مسکونی 

ریال توسط مالک به  000/500/1می بایست مبلغ  ر سرویس حمل توسط شهرداریحمل گردد در غیر اینصورت به ازای ه

  به عنوان جریمه واریز گردد.( بابلسرحساب درآمد شهرداری 

 ت زیباسازی شهر برای یک بار مشمول عوارض تعمیرات نمی گردد. تبصره: تعمیرات نمای ساختمانها ، پوشش سقف به جه

 عوارض پذیره پارکینگها

 =nجمع کل بنای پارکینک ×4P(1+n/10) 35% تجاری و اداری صرفا مورد استفاده پارکینگها می باشد

s x پارکینک طبقاتی  6 P S= مساحت 

 اعمال خواهد شد.تعرفه درصد  80 طبقاتی تخفیفی معادلاحداث پارکینگ اخذ پروانه جهت جهت تشویق شهروندان به 

 

 

 

 

 



 

29  
 عضو شورا                      عضو شورا                     عضو شورا                          عضو شورا                        عضوشورا                                نائب رئیس شورا                                ریاست شورای                 

 غیره و اداری تجاری، مسکونی، واحدهای برای پارکینگ)حذف پارکینگ( تامینعدم  عوارض

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

تامین پارکینگ برای عدم عوارض  1

 به واحدهای مسکونی

 هر متر مربع ازای

15 p 

 تأمین و احداث شهری توسعه های طرح ضوابط اساس ( : بر1بند )

 .میباشد ضروری ها برای ساختمان پارکینگ

 بر میتواند شهرداری ذیل موارد جمله از استثنای موارد ( : در2بند )

 کمیسیون( قانونی مراجع مجوز یا شهری توسعه های طرح اساس ضوابط

  :صادر نماید ساختمانی پروانه پارکینگ، تأمین بدون (5 ماده های

 و متر 45 عرض به السیر سریع های خیابان بر در ساختمان  -1

  .باشد نداشته رو اتومبیل محل به دسترسی قرارداشته و بیشتر

 26 عرض به های خیابان تقاطع یکصدمتری فاصله در ساختمان  -2

 .باشد نداشته رو اتومبیل محل به دسترسی و شده بیشتر واقع و متر

 پارکینگ به ورود که باشد گرفته قرار محلی در ساختمان  -3

 نداده را آن قطع اجازه شهرداری که باشد کهن درختان قطع مستلزم

 .است

 عرض علت به که باشد گرفته قرار هایی کوچه بر در ساختمان  -4

 .نباشد اتومبیل عبور کوچه، امکان کم

 شیب علت به که باشد گرفته قرار معبری بر در ساختمان   -5          

 .نباشد مقدور فنی نظر از آن در احداث پارکینگ زیاد،

 از که باشد صورتی به ساختمان زیر زمین فرم و وضع صورتیکه در -6

 .نمود پارکینگ احداث طبقات سطح در فنی نتوان نظر

 تعیین شهرسازی و فنی ضوابط اساس بر 5 بند در مقرر شیب( : 3) بند

 .میگردد

حساب  به را تعرفه این از حاصل درآمد است موظف شهرداری( : 4)بند

 هزینه عمومی پارکینگ احداث و تملک امر در صرفا و واریز ای جداگانه

 .نماید

 های پارکینگ از دریافتی عوارض هستند مکلف ها شهرداری ( : 5)بند

 .نمایند هزینه عمومی های پارکینگ احداث برای در نشده را تامین

به  آنها پرونده ساختمانی پروانه صدور برای که هایی ساختمان( : 6)بند

تعرفه  از پرداخت عوارض این شوند می داده ارجاع 100 ماده کمسیون

 معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردند.

تامین پارکینگ برای عدم عوارض  2

 به واحدهای تجاری 

 هر متر مربع ازای

20P 

تامین پارکینگ برای عدم عوارض  3

 به واحدهای اداری

 هر متر مربع ازای

20 P 

4 

تامین پارکینگ برای عدم عوارض 

 به سایر کاربری ها 

 هر متر مربع ازای

15 P 
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 مازاد بر تراکم پایهارزش افزوده تعرفه عوارض 
 

مندرج در طرح تفصیلی بوده و یا از طریق مازاد بر تراکم عبارتست از تراکم که مازاد بر تراکم پایه ارزش افزوده عوارض 

 . استان تصویب می گردد 5کمیسیون ماده 

 عنوان تعرفه عوارض  ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبه 
 

1 
ناشی از مازاد تراکم  عوارض اضافه ارزش

 مسکونی 
11p 

طرح و همچنین (: میزان تراکم پایه و مازاد بر آن سقف پیش بینی شده در 1بند)

عه و ضوابط طرح و مقررات موضو مختلف شهر بر اساس قوانین سطح اشغال در نقطه 

 توسعه مصوب شهری 

و خرپشته، با رعایت  (: مساحت پارکینگ ،راه پله ،آسانسور،شوتینگ زباله2بند )

 نمی گردد. مازاد تراکم طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارضضوابط 

است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده  *تراکم پایه حداقل تراکمی

 است.

تفصیلی ضوابط طرح در **مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح: تراکمی است که 

 در هر شهر می باشد.  تراکم مجاز حداکثر  و تراکم پایهاختالف بین 

***عوارض ارزش افزوده مازاد تراکم حسب درخواست مالک و رعایت ضوابط پیش 

شده در طرح انجام می گیرد.بینی   

 13p عوارض مازاد بر تراکم پایه واحدهای تجاری 2

3 
جهانگردی و گردشگری و -واحدهای صنعتی

 تفریحی
12p 

 10p عوارض مازاد بر سایر کاربری 4
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 مازاد تراکم در پرونده های ماده صد

 )غیر تجاری و مسکونی(سایر کاربری ها صنعتی تجاری مسکونی 

 P12 P14 P12 P11 طبقه 4تا 

 P15 P15 P12 P12 طبقه6تا 

 P18 P18 P12 P13 طبقه 6باالی 

 

 و ارزش افزوده سرانه خدماتی واحد ها 

 ر واحد های پایه  ) ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری(* عوارض سرانه خدماتی واحد های افزوده شده ب

و دستور مدیر کل محترم دفتر برنامه و بودجه   3/5/97مورخ  20861ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مستند به نامه شماره 

 آیین نامه مالی شهرداری 30وزیر محترم کشور در اجرای ماده  11/10/96مورخ  166472العمل شماره 

شررورای محترم   15/11/88- 1369به اسررتناد نامه شررماره ش   p 20عوارض دریافت سرررانه خدماتی و ارزش افزوده  معادل 

 اسالمی شهر می باشد .  
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 5مندرج در طرح یا از طریق کمیسیون ماده  ارزش افزوده اضافه طبقات مازاد بر طبقات پایه

ضوابط مذکور در طرح مصوب شهرداری مجوز  حسبعوارض ارزش افزوده اضافه طبقات عبارتست از مازاد طبقه پایه مندرج در طرح تفصیلی که 

                                                                                  ر نقاط مختلف شهر داده شده است.صدور مازاد طبقه د

         P 40 بازای هر متربع                مازادطبقه عوارض ارزش افزوده -1

         P 40   بازای هرمترمربع سهم سرانه خدماتی               عوارض  -2

        P    40  بازای هرمتر مربعمازادسطح اشغال عوارض ارزش افزوده  -3

صره  ضافه طبقه 1تب صدور مجوز ا سیون ماده :  سب موافقت کمی شهرداری و انعقاد توافق و ک ست مالک و موافقت  سب درخوا انجام خواهد  5ح

 گرفت.

صره  شهرداری مبادرت به احداث بنان: مالکی2تب صادیق  نمایندمازاد طبقه  یی که بدون توافق  ضوع از م صد می قابل مو سیون ماده  طرح در کمی

 .می گردند و سهم سرانه خدماتی ومازاد سطح اشغال ارزش افزوده مازاد طبقهول پرداخت مباشد و در صورتیکه رای به ابقاء بنا باشد مش

 مالکین که در احداث مازاد طبقه با شهرداری توافق می نمایند در زمان صدور پروانه مشمول کلیه عوارض صدور پروانه می گردند.:3تبصره 
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 تعرفه عوارض پیش آمدگی به معابر                                                            

 عنوان تعرفه عوارض ردیف

ماخذ و نحوه 

محاسبات 

 عوارض

 توضیحات

 8/12/1372مورخه  34/3/1/25798(: کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه 1بند ) عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر متر مربع

 وزیر محترم کشور به شرح ذیل الزم الرعایه است :

 زیربنای و روبسته-  صورت به عمومی، معبر در آمدگی پیش که صورتی در-1

 گیرد، قرار صنعتی اداری، تجاری، مسکونی، واحدهای استفاده مورد مفید

 خواهد وصول مربوطه عوارض و محسوب مفید زیربنای جزو اینکه بر عالوه

 قیمت از اینکه بر مشروط تعرفه این برابر آمدگی پیش مترمربع هر از .شد

 گردید خواهد وصول متقاضیان از ننماید، تجاوز زمین روز

 به ولی باشد جانبی دیوارهای دارای و روبسته صورت به آمدگی پیش اگر-2

 عالوه )بالکن صورت به صرفاً( گیرد قرار استفاده مورد غیرمفید بنای صورت

 شد، خواهد وصول مربوطه عوارض و محسوب ناخالص زیربنای جزو اینکه بر

 .شد خواهد وصول یک بند  %50 آمدگی پیش مترمربع هر از

 )تراس( باشد جانبی دیوارهای فاقد و روباز صورت به آمدگی پیش چنانچه-3

 .شد خواهد وصول یک بند %50معادل فقط

 بان سایه صورت به صرفاً بنا طبقه آخرین سقف آمدگی پیش چنانچه :بند

 .بود نخواهد تعرفه این مقررات مشمول .گیرد قرار استفاده مورد

 بوده مجاز درصد از خارج و بنا ساخت از پس آمدگی پیش چنانچه ( : 2) بند

ه ب آمدگی پیش عوارض وصول صد ماده کمیسیون توسط ابقاء صورت در باشد

 . شد خواهد محاسبه مربوطه تعرفه مبنای بر مجاز تراکم بر مازاد صورت

1 
 واحد های تجاری

8 p 

2 
 واحد های اداری و صنعتی

5p 

3 
 واحد های مسکونی

5p 

4 

واحدهای فرهنگی، هنری، 

ورزشی،آموزشی،بهداشتی،درمانی 

 ،پزشکی وغیره

3p 
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 تعرفه عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی 

 توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبات عوارض  موارد مشمول  ردیف

این  عوارض موضوع ( : وصول1بند) اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز(×سطح بنا ×P5) ارتفاع مجاز/ مسکونی 1

 مفاد پروانه مغایر با در موارد تعرفه

 ابقاء صورت در صرفا ساختمانی،

 صد، ماده توسط کمیسیون بنا

 .مجازمی باشد

 

 سطح سطح بنا، از منظور ( : 2بند)

 .دارد ارتفاع که اضافه است طبقه ای

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز(×سطح بنا ×P10) ارتفاع مجاز/ یتجار 2

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز(×سطح بنا ×P6) ارتفاع مجاز/ اداری و صنعتی 3

4 

فرهنگی، هنری 

،ورزشی،آموزشی ، 

بهداشتی درمانی، 

 پزشکی و سایر کاربری 

 اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز(×سطح بنا ×P6) ارتفاع مجاز/
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 تعرفه بهای خدمات شهری )آتش نشانی و فضای سبز(

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه  عنوان تعرفه  ردیف

 آتش نشانیبهای خدمات  1

عوارض زیربنا به اضافه  %15معادل 

یک در صد عوارض تراکم ساختمان 

 های باالی پنج سقف

هنگام صدور پروانه ، اصالح و یا پایان کار  بهای خدمات (: این1بند )

ساختمانی توسط شهردار وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و 

 تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

 فضای سبزبهای خدمات  2

عوارض زیربنا به اضافه  %10معادل 

یک در صد عوارض تراکم ساختمان 

 های باالی پنج سقف

 100فوق از بنا های که توسط کمیسیون ماده  بهای خدمات (: 2بند )

رای ابقاء صادر می شود نیز وصول و صرفا بایستی در ارتباط با توسعه و 

 تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

3 

 آبرسانی با خودرو

ت فبا لحاظ نمودن مسا

و شهر کیلومترداخل10تا

 محدوده

کارخانجات و -ابرسانی به شرکتها

 اماکن فاقد اب یا نیازمند اب

 ریال300000 لیتر1000به ازای هر

  

 ریال1200000 لیتر 6000به ازای هر 

 حمل جنازه آمبوالنس 4

 ریال600000 داخل شهر

 ریال1000000 کیلومتر 20شهرتا خارج از 

 کیلومتر به باال بااحتساب20از 

 ریال مابقی به ازای1000000

 هرکیلومتر 

 

 ریال20000
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 مشمول بهای خدمات مذکور میگردد.ساختمانهایی که در کمیسیون ماده صد رای به ابقای بنا صادر میگردد تبصره:

 

 

 قانون شهرداری ها 101متر مربع در اجرای ماده  500تفکیک زمینهای باالتر از 

 

 اعمال میگردد.قانون شهرداریها  101قانون اصالح ماده  4و3تبصره: برابر تبصره 

چنانچه ملکی در زمان ساخت خارج از محدوده قانونی شهر بوده و یا از بخشداری پروانه ساخت دریافت نموده باشد و به الحاظ توسعه  : 1تبصره 

ی در صورت محدوده شهری داخل محدوده قانونی شهر واقع شده در مراجعات از بابت در یافت پاسخ نامه بانک، آب، برق، گاز، و احیاناً پایان کار و حت

 و سایر موارد خواهد بود . قانون شهرداریها 101ماده اشتن مازاد بر پروانه مشمول به پرداخت عوارض بنا و مازاد بنا و عوارض د

 

5 
عوارض بازدید کارشناس جهت 

 بازدید ایمنی
 ریال800000 هر اعزام کارشناس مسکونی برای هر واحد احداثی

6 
با متقاضی آموزش ایمنی 

 گرایش آتش نشانی 
 500000 به ازای هرنفر جهت کسب مهارت 

7 
اعزام ماشین آتش نشانی با 

 تجهیزات برای برگزاری جلسات 

برای برگزاری جلسات و کالس 

 آموزشی سالن اجتماعات

 به ازای هر سانس

 جهت مسائل ایمنی جلسات
4000000 
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عوارض ارزش افزوده ناشی ازبهای خدمات )تبدیل یك پالک به دو پالک یا بیشتر(با رعایت حد نصاب ضوابط 

 شهرسازی

 الف ( 

 ( p 40%) مالکیت باشند  دارای سند عادی و احراز زمینهای با کاربری مسکونی که-1

  (p 40%اداره ثبت هستند ) 147زمینهایی با کاربری مسکونی که دارای سند عادی مالکیت از طریق ماده -2

  (p 120%اداره ثبت ( ) 147و ماده  101زمینهای با کاربری تجاری )ماده -3

  ( p 40%) زمینهایی با کاربری غیر تجاری و مسکونی -4

 برابر ارزش منطقه ای محاسبه میگردد. 7(یاp7)در صورت عدم رعایت ضوابط شهرسازی مشمول عوارض کسری مساحت به صورت -5

 . نمیگردد 65عوارض مذکور مشمول زمینهای دارای سند مالکیت قبل از سال – 1تذکر 

 قابل وصول و محاسبه می باشد  تبدیل میگردداز یک پالک به دو پالک یا بیشتر به دفعاتی که ملک  مذکورعوارض – 2تذکر

ثبت هنگام اولین استعالم اعم از نقل و انتقال ، پروانه و غیره دریافت  147سندهای صادره به موجب قانون ماده  مذکور در خصوصعوارض – 3تذکر 

 گردد.

 بهای خدمات صدور سند مجزا برای مجتمع های مسکونی و تجاری

 دارایی 64ارزش معامالتی بر اساس ماده  %10واحدهای مسکونی  -1

 دارایی 64ارزش معامالتی بر اساس ماده  %15واحدهای تجاری  -2
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 خدمات شهری هنگام صدور پروانه ساختمانی   بهاینحوه محاسبه 

 

پخش نخاله در سطح خیابان ها و کوچه ها ی اطراف محل  ،پی کنی و باعثاز آنجائیکه در زمان حمل نخاله های ناشی از تخریب بنا ،گود برداری 

اجرای پروژه بمنظور جبران بخشی از هزینه های رفت روب عوارضی تحت عنوان بهای خدمات شهری از متقاضیان پروانه ساختمانی هنگام صدور 

 پروانه دریافت گردد.

 قابل اعمال میباشد. یدرصد حسب نظر شهردار50وتا  گرددمی تذکر: بهای خدمات فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی دریافت 

 تقسیط مطالبات شهرداریشیوه نامه نحوه مل چگونگی دریافت و دستورالع

ها نحوه وصول  آئین نامه مالی و شهرداری 32قانون رفع موانع تولید اصالحیه ماده  59قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده  73با استناد به ماده 

 تعیین می گردد.ذیل و تقسیط مطالبات شهرداری ها از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح دستورالعمل 

 مبلغ کل بدهی

 کارمزد ماخوذه از مودی تعداد اقساط حداقل پیش قسط

25% 

12 6% 

24 8% 

36 10% 

 

مساحت زمین×6 P 50% ×  
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 :تباصر جدول مربوط به ضوابط تقسیط

عوارض ، ،و مطالبات شهرداری توسط مودیان نقدی)بجز عوارض نوسازی،جرائم کمیسیون ماده صد ، فروش اموال  عوارضرت پرداخت کلیه : درصو1تبصره

 خوش حسابی خواهند شد . %15پارکینگ ،مال االجاره اموال(مشمول 

 بود. انجام تقسیط منوط به ارائه تقاضا از سوی مودی مبنی بر قبول بدهی و درخواست تقسیط آن خواهد :2تبصره 

 مطالبات شهرداری از مودیان شامل عوارض و بهای خدمات وجریمه کمیسیون های ماده صد )بدوی و تجدید نظر(خواهد بود. :3تبصره 

 مینماید(.لب )تقسیط جرائم منوط به قبول آن از سوی مودی خواهد بود(که با قبول اصل جریمه،نامبرده هرگونه پیگیری بعدی را از مراجع قضایی از خود س

 : کلیه مودیانی که ظرف مدت سه ماه نسبت به پرداخت کلیه بدهی ناشی ازعوارض وجریمه اقدام نمایند مشمول کارمزد نمی گردند.4تبصره 

که 3و2ایت بندهای یا احداث بناء مازاد بر پروانه و همچنین تخلف مجدد در احداث بنا با رع: در هر مرحله ای که به دلیل تقاضای پروانه اصالحی و5تبصره 

دهی قبلی به منجر به بدهی جدید فرد به شهرداری از بابت پالک یاد شده گردد ، بدهی ایجاد شده خارج از تقسیط های دوره قبل پالک موصوف می باشد. وب

 هیچ عنوان با بدهی جد تجمیع نخواهد شد.

 چکهای تسلیمی در وجه شهرداری باید صادر گردد. :6تبصره 

 اد دریافتنی از افراد بابت مطالبات )چکهای دریافتی (تحت هیچ عنوان قابل تمدید وتجدید نخواهد بود.اسن :7تبصره

در صورت عدم پرداخت در سررسید مقرر شهرداری جهت پیگیری امر و وصول مطالبات خود از طریق اجرای ثبت مراتب رابه کمیسیون مقرر در  :8تبصره 

 وفق ضوابط مربوط اقدام گردد. احاله تا قانون شهرداریها 77ماده 
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+مدت به ماه(*نرخ*اصل مبلغ عوارض1)  

400/2  

 : صدور مفاصا حساب منوط به تایید بدهی خواهد بود.9تبصره 

 آیین نامه مالی شهرداریها بوده ودرقبال فروش اموال وجه نقد دریافت میگردد. 13:فروش اموال شامل تقسیط نمیگردد .ومشمول تبصره ذیل ماده 10تبصره 

 هرقسط از فرمول زیر استفاده می کنیم.: برای محاسبه سود و مبلغ 3تبصره

 

 

 

 

 

 ماهه مبلغ بهره و مبلغ سود به شرح ذیل محاسبه می گردد. 12و باز پرداخت  %15مثال: اگر شما یک میلیون ریال عوارض بدهکار باشید با بهر 

 

                                                     

                                                 

 سود  =

=  قسط هر ماه  
 اصل مبلغ +سود

 مدت ماه 

 (12+1*)15*000/000/1  

                                      400/2  

 81250  +000/000/1  

                                      12  

 

=250/81مبلغ بهره      

=104/90مبلغ هر قسط    
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 عوارض اراضی ساختمان های رها شده و غیرمحصور                                                   

که دارای کاربری می باشند و احداث بناء مسکونی، تجاری اداری صنعتی و غیره در آن از نظر شهرداری بالمانع وغیر محصوربرای اراضی رها شده 

 رها شده محاسبه و اخذ گردد. اراضیعوارض ساالنه  Pدرصد  10باشد در صورت عدم احداث بناء به ازاء هر متر مربع 

 متر باشد لحاظ گردد 10ر مربع در خیابان هایی که عرض بیشتر از مت 300تبصره : این بند برای امالک با مساحت باالتر از 

 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری یا تعریض

 برای امالکی که پس از تعریض در بر معبر قرار میگیرند.- 1

 4p   ×عرض معبر جدید(-عرض معبر قدیم×)متراژ عرصه 

 دارای باقیمانده عرصه میباشند.برای امالکی که پس از اجرای طرح  -2

3P     × عرض معبر جدید(-عرض معبر قدیم×)عرصهباقیمانده متراژ 

 امالکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض میگردد.-3

P      1×عرض معبر جدید(-عرض معبر قدیم×)متراژ عرصه 

اجرای طرح و یا پرداخت عوارض نقل و انتقال و صدور مفاصاحساب به مالک اعالم  :اجرای تعرفه در زمان صدور پروانه ساختمانی و یا1تبصره 

 میگردد.

 :امالکی که در اثر تعریض معبر قسمتی از آن در تعریض قرار گیردخسارت و بهای ملک با عوارض ارزش افزوده قابل تهاتر میباشد.2تبصره 

 ر که مورد تعریض واقع شده است مورد مالک عمل است :چنانچه ملکی دارای چند بر میباشد گرانترین معب3تبصره 

 :امالک تجاری مشمول هریک از ردیفهای فوق ضرایب دو برابر محاسبه و منظور میگردد.4تبصره



 

42  
 عضو شورا                      عضو شورا                     عضو شورا                          عضو شورا                        عضوشورا                                نائب رئیس شورا                                ریاست شورای                 

 مشمول عوارض ارزش افزوده از اجرای طرح های توسعه نمیگردد.پس از اجرا مساحت عرصه واقع در مسیر تعریض  :5تبصره     

 و دیوارکشی بهای خدمات ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و اصالح شوارع و معابرنحوه محاسبه و وصول  

 قیمت پایه× بر زمین ×عرض خیابان50%

حداکثر چنانچه زمینی دارای دو بر باشد هر دو بر محاسبه و چنانچه سه یا احتماالً چهار بر باشد  ریال میباشد.000/100قیمت پایه

 متر مالک محاسبه قرار خواهد گرفت. 12عرض خیابان 

بهای خدمات مذکور باشد از پرداخت  66چنانچه زمین مورد درخواست پروانه ، پایان کار دارای بنای قدیمی قبل از سال :1تبصره 

 معاف خواهد بود .

از جمله جدول کاری زیرسازی و آسفالت  عملیات عمرانیچنانچه مالکین زمان درخواست تفکیک اراضی نسبت به انجام  :2تبصره 

 .معاف خواهد شد  مذکوراقدام نماید زمان صدور پروانه ساختمانی برای هر یک از قطعات تفکیک شده از هزینه 

 

 

 نحوه محاسبه عوارض دیوار کشی 

P5  ×طول دیوار 
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 پاسخ استعالم هزینه خدماتنحوه وصول 

ملک اخذ می گردد . در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و عام المنفعه امالک خود را به صورت  استعالمصدور پاسخ این عوارض به هنگام 

 بالعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف می باشند. 

 )عرصه زمین مسکونی( خدمات پاسخ استعالم هزینه-1

 مساحت زمین × ارزش منطقه ای × 10%

 (و صنعتی تجاری)عرصه  خدمات پاسخ استعالم هزینه-2

 مساحت زمین ×ارزش منطقه ای × 15% 

 )مسکونی(  خدمات پاسخ استعالم هزینه-3

 مساحت اعیانی ×قیمت منطقه ای  × 10%

 )تجاری( خدمات پاسخ استعالمهزینه -4

 مساحت زمین ×ارزش منطقه ای × 15%

 ریال 600000تعیین موقعیت ملک هزینه کارشناسی جهت بازدید وهز                    هزینه کارشناسی جهت 
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 تعرفه پیشنهادی عوارض هرس و قطع درختان )ریال ( :

 30بیش از  20-30 10-20 5-10 1-5 کالسه سنی )سال(تعرفه پیشنهادی

 ریال 000/2000 ریال 000/1500 ریال 000/960 ریال 000/480 ریال 000/240 عوارض هرس شاخه ها

 ریال 000/000/20 ریال 000/000/5 ریال 000/000/3 ریال 000/000/2 ریال 000/000/1 عوارض قطع

 

 

 ریال جریمه خواهد داشت .  000/200/1ها و میادین و .... به ازاء هر متر مربع رفضای سبز و گلها در پارک ها و بلوا بردن از بین  : 1( تبصره 

 خواهد شد.برابر 25نمودن درخت بدون مجوز از شهرداری تعرفه های فوق برای هر آیتمدرصورت قطع یا معدوم  : 2( تبصره

درصورت بروز هر گونه خسارت به اموال وتاسیسات ومبلمان شهری براساس کارشناسی )توسط کارشناس شهرداری(وبر آورد هزینه : 3تبصره(

در صورت استنکاف موضوع به عنوان بهای خدمات ارائه شده توسط  .ایدخسارت وارده،شهرداری میتواند مبلغ خسارت را از شخص متخلف اخذ نم

     به منظور استیضای حقوق شهرداری میگردد.77شهرداری به شهروندان قابل طرح درکمیسیون ماده 
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 فصل سوم                                                     

  کسب مشاغل و حرف خاص
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 مشاغل خاص و کسب و پیشهعوارض 

 1400برای سال  و مشاغل کسب و پیشه سالیانه پیشنهاد عوارض

 80ماده  16آیین نامه مالی شهرداری ها و بند  30وزیر محترم کشور مستند به بند  11/10/96مورخ  166472دستورالعمل شماره  2بموجب بند 

 -محل جغرافیایی ملک–شغلقانون تشکیالت و وظایف شوراهای اسالمی کشور مبنی بر اینکه عوارض مشاغل و کسب و پیشه بر اساس نوع 

 گردد. مساحت ملک تعیین

در خیابانهای اصلی و کوچه های فرعی شهر بدون در نظر گرفتن مساحت بنا و ارزش منطقه ای و به طور  کسب وپیشهنظر به اینکه تعرفه عوارض 

اری یکنواخت دریافت میگردد که موجب نارضایتی اقشار ضعیف و کم درامد شهر گردیده است لذا به جهت دلگرمی اقشار مذکور و احقاق حقوق شهرد

ه سیار باشد و توسط در آن محل ثابت یا وسیلداشته که  شغلیکه در محدوده و حریم شهر فعالیت  مشاغلیپیشنهاد میگردد عوارض کسبی کلیه 

 بر اساس ارزش منطقه ای و فرمول ذیل محاسبه میگردد. دایر شده باشد. یفرد یا افراد

   %40× ارزش منطقه ای دارایی × میزان بنای تجاری : مشاغلنه عوارض ساال

 ریال کمتر نباشد. 1000000به شرط اینکه ساالنه از حداقل 

 درصد محاسبه گردد. 30متر مربع به باال ضریب  100درصد و مابقی از  40مترمربع ضریب  100تا متراژو مشاغل برای تجاری های  -1

 برخوردار خواهند شد . %50بهزیستی یا کمیته امداد باشند با ارائه معرفی نامه از تخفیف آن دسته از مستاجرانی که تحت پوشش -2

صدور پروانه صنفی نمایشگاه های اتومبیل ، فروش مجاز اتومبیل و تعمیرگاه های مجاز و نمایندگی ها و تاکسی تلفنی و آژانس ) در صورت -3

 . نداشتن پارکینگ(در خیابان های اصلی ممنوع می باشد

شرکتهای ساختمانی و –دفاتر مهندسی  -دفاتر ازدواج و طالق-دفاتر حقوقی-دفاتر اسناد رسمی-مشاغل خاص مانند پزشکانصاحبان : 1تبصره

 و غیره به شرح ذیل محاسبه میگردد:    -خدماتی و تولیدی و صنعتی وکلیه شرکتهایی که مشمول پرداخت مالیات میباشند
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 %25×ارزش منطقه ای×مساحت                                                                   

قانون شهرداریها ، شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه به وسیله مامورین  55ماده  28:بموجب تبصره ذیل بند 2تبصره 

 خود اقدام نماید.

 الحسنه و موسسات مالی واعتباری وعابر بانکها بشرح زیر محاسبه وقابلیت وصول دارد : عوارض ساالنه کلیه بانکها و صندوقهای قرض3تبصره 

 1400کل مساحت اعیانی* ارزش منطقه ایی دارایی سال                                                       

، شهرداری نسبت به پلمپ واحد صنفی اقدام خواهد نمود بدیهی است کلیه هزینه های پلمپ و بازگشایی بعهده  2: در اجرای تبصره 4تبصره 

 ریال خواهد بود. 2000000بدهکار در ازای پرداخت مبلغ 

و تفضیلی ، ازفعالیت مشاغل مزاحم راستای انجام وظائف قانونی محوله و با رعایت طرح های جامع در شهرداری بابلسر میتواند :5تبصره

 نماید.در محدوده شهر ،جلوگیری  هاقانون شهرداری 55ماده  20بند  برابر و آالینده در کاربری های تجاری یا هر کاربری دیگر

         توریستی که بصورت خصوصی ویا دولتی اداره میشوند به شرح ذیل محاسبه میگردد:-رفاهی-: برای مجتمع های تفریحی6تبصره

 %25×ارزش منطقه ای×مساحت

 7مترمربع ضریب  1000و مابقی مساحت آن تا متراژ  ارزش منطقه ایدرصد 10متر مربع ضریب 250: برای باشگاههای ورزشی تا متراژ 7تبصره

 محاسبه گردد. ارزش منطقه ایدرصد 5مترمربع به باال ضریب1001و از  ارزش منطقه ایدرصد

 درصد محاسبه گردد. 30ضریب برای انبارهای تجاری  -2

 درصد محاسبه گردد. 20درصد و در صورت انباری تجاری ضریب 30بالکن تجاری در صورت استفاده تجاری ضریب  -3

درصد  25برای مکانهایی که بصورت انبار مصالح ساختمانی و یا محوطه کارگاهی مانند بلوک زنی و.... میباشد نصف فضای مورد نظر با ضریب  -4

 گردد.محاسبه 
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 درصد محاسبه گردد. 30برای تجاریهای در طبقات زیرزمین و اول به بعد)پاساژها( ضریب  -5

برای اینگونه موارد،  بابلسرفعالیت واحدهای سیار که با مجوز شهرداری صورت می پذیرد، مشمول عوارض کسب و پیشه می باشند. شهرداری    -6

 ریال میباشد1000000ینگونه مشاغل مبلغ عوارض سالیانه امنظور نماید. "سیار"صنفی ایجاد و در قسمت آدرس، عبارت  پرونده

 

 مانند فرش ،تخصصی ، ادواری و غیره  تعرفه عوارض سالیانه غرفه ها و نمایشگاه های فصلی و دائم

   %40× ارزش منطقه ای دارایی × میزان فضای اشغال شده  نحوه محاسبه عوارض:         

 .بود نخواهند بخش این عوارض پرداخت مشمول میشوند ایجاد شهرداری توسط که بازارهایی:  3تبصره

، نسبت به محاسبه و توزیع جمعی قبوض در سال اقدام نماید. فعالیت شغلی یا صنفیرداری می تواند هرساله، بر مبنای ماه های انجام کارشه تبصره:

قانون شهرداری ارجاع می گردد  77هرگونه اختالف و یا استنکاف مؤدی از پرداخت عوارض کسب و پیشه، موضوع به کمیسیون ماده در صورت بروز 

 و رأی صادره، قطعی و الزم االجرا می باشد.

بطه با وصول عوارض کسب و مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستأجر )فرد صنفی( ضمانت های الزم را در را - 1تبصره 

عوارض کسب پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی، قبض عوارض پرداختی را از مستأجر مطالبه نمایند. در غیر این صورت شهرداری می تواند 

 درخواست نماید.   وپیشه را ازمالک 

 به را آن رسید و واریز شهرداری حساب به را وصولی عوارض نمایشگاه، برگزاری دوره هر در موظفند نمایشگاه برگزاری متولیان: : 1تبصره 

 .میباشد مربوطه وثیقه وصول به مجاز شهرداری صورت این غیر در نمایند ارائه شهرداری

 دفتر محل به مراجعه با میتوانند شهرداری وصول مأموران بود، خواهد نمایشگاه متولیان بعهده حاصله وجوه واریز و وصول مسئولیت:  2تبصره 

 صورت این غیر در میباشند شهرداری مأمورین با همکاری به مکلف نمایشگاه مسئولین نمایند، اقدام وصولی میزان بررسی به نسبت نمایشگاه

 نماید .  اقدام خود قانونی حقوق و حق وصول به نسبت عوارض وصول نامه آیین برابر میتواند شهرداری
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 حقوق تجاری نخواهد شد.پرداخت عوارض کسب و پیشه توسط افراد صنفی، موجب احراز هیچ یک از  -2تبصره 

عوارض ساالنه حسب  فاقدین پروانه های کسبی و کلیه صاحبان مشاغل و غیره که بدون مجوز قانونی به فعالیت اشتغال دارند مشمول -3تبصره

 تعرفه میگردند.

 عوارض بازار هفتگی ) فعالیت های کسبی سیار (                                               

ریال از هر نفر در بر خیابان اصلی  70000فعالیت صنفی دست فروش تعیین شده توسط شهرداری تحت عنوان بازار روزانه هفتگی به میزان 
 افزایش می یابد .  %50به ازای هر  متر مربع  اینمتر مربع که در صورت افزایش بیش از  3یا فضای 

 های بازار روز اجاره بهای واحد های تجاری بازار ساحلی و دکه 

 محاسبه مکان اجاره  ردیف

 ریال 000/700ماهانه  اجاره بهاء دکه های بازار روز  1

 نرخ خدمات کارشناسی

 (خدمات کارشناسی به شرح ذیل محاسبه میگردد.1

 محاسبه کارشناسی ردیف

 ریال برای هر متر مربع 500/2 عرصه  متر 1

 ریال برای هر متر مربع 000/4 اعیانی  هر متر مربع 2

 ریال برای هر متر مربع 000/6 تجاری هر متر مربع 3

 ریال برای هر متر مربع 000/2 اداری  هر متر مربع  4

 ریال برای هر متر مربع 000/2 صنعتی هر متر مربع  5

 ریال برای هر متر مربع000/2 سایر کاربری 6
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 عوارض تابلو های تبلیغاتی

 تبلیغاتی ثابت ؛تابلو های  -1

موسسات مالی و اعتباری و قرض الف ( : کلیه تابلو ها تبلیغاتی منصوب بر سر در مغازه ها ، پاساژ ها ، نمایندگی ها ، شرکت ها )سونی ، ال جی و .....( و بانک ها و 
ریال برای یک  000/200از یک متر مربع به ازای هر متر مربع مبلغ متر ودر عرض دهانه مجاز تجاری رایگان و باالتر  1الحسنه ها و ... در حد حداکثر با ارتفاع 

 ریال می باشد برای هر سال . 000/500ها به ازای هر متر مربع  بار و تابلو های بر فراز ساختمان

میباشد و هزینه جمع آوری و  جهت تبلیغات در معابر سطح شهر و ساختمانها ممنوع میباشد ودر صورت نصب شهرداری مکلف به جمع آوری نصب داربستب( 

 ریال000/500نبارداری به ازای هر شبانه روز ا

 

 : نصب هر گونه اقالم تبلیغاتی در سطح شهر با اخذ مجوز از شهرداری و پرداخت عوارض مربوطه امکان پذیر خواهد بود .  1تبصره 

 نوع میباشد . : کلیه دیوارنویسی جهت اجاره و دریافت عوارض در سطح شهر کال مم 2تبصره 

  ریال میباشد  8000000مبلغ  به ازای هرسال: عوارض استند های تبلیغاتی سطح شهر  3تبصره 

 : نصب بنرها و پارچه های تبلیغاتی در مناسبت های ملی مذهبی در مکانهای تعریف شده با اخذ مجوز از شهرداری به صورت رایگان می باشد.  4تبصره 

و بیلبورد و یا پل عابر پیاده که بصورت فضای تبلیغی استفاده می گردد و یا تمدید قرارداد های قبلی فقط در قالب انجام مزایده و : نصب هرگونه تابل5تبصره 

 مطابق قیمت کارشناسی رسمی انجام خواهد شد. 
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 عوارض بر حفاری ها 

 ترمیم حفاری در اجرای خسارت وارده به خیابان های اصلی و فرعی شهر

 شهروندان خیاباننوع 

 ریال000/750 زیرسازی  به ازای هر متر مربع 

 ریال000/000/1                     بتن به ازای هر متر مربع

 ریال000/250/1 موزائیك هر متر مربع

 ریال 000/500/1 آسفالت به ازای هر متر مربع

 

در صورت ارسال دستور العمل از سوی )گاز و آب وفاضالب و برق و مخابرات (حفاریهای مربوط به دستگاههای اجرایی از قبیل ادارات تذکر : 

 استانداری محترم در خصوص تعرفه عوارض حفاری ، مبلغ ابالغی مالک عمل شهرداری ، خواهد بود . 
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 و غرامت های )تصادفات( سد معبررفع هزینه های 

 هزینه های رفع سد معبر : 

در صورت جمع آوری سد معبر توسط مامورین شهرداری هزینه های ناشی از اقدام فوق ضمن اخذ تعهد پس از سیرمراحل قانونی به 

 متقاضیان مسترد می گرددبه شرح ذیل است : 

 ریال  000/300ترازو  -1

 ریال  000/300کفش ،کاپشن ،چرخ دستی ،ویترین ،تابلو های ثابت و ....  -2

 ریال  000/300میوه و تربار  -3

 ریال  000/300لوازم خانگی  -4

 ریال  000/000/2وانت )توقف در پارکینگ (  -5

تبصره: میزان خسارات به تاسیسات شهری در زمان تصادفات بر مبنای نظر کارشناسی مسئول واحد مربوط محاسبه و اخذ خواهد 

 شد .

 : نظر کارشناسی برمبنای صورت وضعیت خسارت وارده تعرفه های مربوطه محاسبه و ارائه خواهد شد .  1تذکر

 : مابقی لوازمات بستگی به نوع جنس و مقدار برابر نظر خدمات شهری تعیین می گردد 2تذکر 
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 فصل چهارم 

 عوارض نوسازی و خدمات زباله
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به شرح ذیل  تعیین میگردد. 4001هزینه خدمات جمع آوری زباله در سال   

تجاری و غیره و همچنین توزیع قبوض نوسازی در -صنعتی-نظر به اینکه شهرداری جهت حمل و نقل و تخلیه زباله های خانگی

تهالک ماشین آالت و وسایل نقلیه هزینه تعمیر و تجهیز و اس-سطح شهر متحمل هزینه های فراوان از قبیل )هزینه نیروی انسانی

(میگردد لذا عوارض خدمات زباله و نوسازی دریافتی از شهروندان در طی سالهای گذشته بسیار ناچیز و غیر قابل مقایسه با خدمات 

ه ارایه شده در سطح شهر بوده است لذا به جهت تامین بخش بسیار ناچیزی از هزینه های مذکور و ارایه خدمات شایسته تر ب

شهروندان عزیز پیشنهاد میگردد عوارض هزینه خدمات بر اساس فعالیت،حجم و نوع زباله های تولید شده توسط هریک از واحد 

 اعمال گردد. 1380به شرح ذیل و براساس طبقه بندی محالت سال  1400ها در سال 
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1400سال منبع تولید زباله ردیف  

1- ریال000075 واحد های مسکونی   

2- هتل هاو تاالرها -رستوران ها  ریال00000081   

3- هر واحدواحد  5پالژها تا   ریال 0000081   

4- هر واحدواحد  10پالژها تا   ریال0000018   

5- هر واحد واحد 20پالژها تا   ریال0000018   

6- هر واحد واحد 21پالژها باالتر از   ریال 0000018   

7- نهادها و موسسات-بانکها  ریال00000081    

8- به دلیل تولید زبالهای خاص-بیمارستانها و درمانگاهها  ریال00000021   

9- ریال0000005 داروخانه ها و مطب پزشکان   

10- ریال 0000275 ازمیدان بیت المقدس تا چهارراه مسجد جامع   

11- ریال0000022 از چهارراه مسجد جامع تاپل شازده رودخانه   

12- ذوالفقاریبلوار شهید   ریال0000018   
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13- ریال0000075 میدان شهدا تا چهار راه شهرداری    

14- ریال0000043 چهارراه شهرداری تا انتهای خیابان طالقانی) پارک شورا(   

15- ریال 0000375 میدان شهدا تابن بست دانشگاه)خ شهید باهنر(   

ریال 0000063   میدان شهدا تا میدان بسیج 16-  

17- بسیج تا پمپ بنزین میدان  ریال 0000375   

18- ریال0000025 پمپ بنزین تا میدان امام حسین )ع(   

19- ریال0000375 میدان بسیج تا معلم   

20- ریال0000043 خیابان موحد   

- 12  ریال 3200000 خیابان شریعتی 

- 22  ریال 4300000 بلوار شهید علیزاده)بلوار ساحلی(  

- 32  ریال 3500000  خیابان شهیدان محبوبی 

- 42    ریال 3750000 بلوار شهید شریفی 

 ریال 3200000 بلوار بسیج -25
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 ریال 3200000 شهرک دریاکنار به ازای هر واحد مسکونی -26

 ریال 10000000 شهرک دریاکنار به ازای هر واحد تجاری -27

 ریال1800000 سایر معابر و خیابان های فرعی -28

سوله ورزشی-خدماتی و اداری -صنعتی  -انباری تجاری  -29 ریال0000032   

ریال0000075 آزمایشگاههای تشخیص طبی -30  

ریال0000052 واحد اداری و آموزشی) دانشگاهها و مدارس دولتی وغیر انتفاعی( -31  

ریال 0000375 دفاتر اسناد رسمی+وکالت+کارشناسی+مهندسی -32  

کوثر و غیره به ازای هر –فدک -کشاورزی ملی-مجتمع ها مانند رفاه -33

 مجتمع

ریال00000085    

ثبت اسناد و غیره-مخابرات-گاز-برق-اداره آب -34 ریال 0000063   

متر مربع(200باشگاه ورزشی )تا -35    ریال 2500000 

ریال 0000375 میدان امام حسین تا میدان معلم ضلع شمال 36  

ریال 0000063 میدان معلم تا پلیس راه دریاکنار ضلع شمال  37  
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شهرداریها ، شهرداری مکلف به حمل زباله از درب منازل و اماکن عمومی نمی  55ماده  4با توجه به اینکه طبق تبصره  -1

و هتل ها و اماکن عمومی و غیره واقع در حریم شهر در زمان حمل زباله توسط شهرداری مکلف به  –تاالرها  –رستورانها  –باشد لذا کلیه پالژها 

 انعقاد قرارداد با شهرداری میباشند .

متر مربع  میباشد و در صورت افزایش مساحت خدمات تجاری افزایش می یابد 50خدمات تجاری فوق شامل واحد های  تجاری  به مساحت   

 ردیف مربع ( متراژ )متر هزینه
در صد به خدمات جدول باال اضافه میشود 50  100-50  1-  

در صد به خدمات جدول باال اضافه میشود 75  200-100  2-  

در صد به خدمات جدول باال اضافه میشود 100 به باال 200   3-  

 

مساحت خدمات آن افزایش می یابد .متر مربع میباشد و در صورت افزایش  200خدمات باشگاه ورزشی فوق واحدهای به مساحت   

 ردیف  متراژ )متر مربع ( هزینه

 -1 200-400 ریال 4،000،000

 -2 400-600 ریال 6،000،000

 -3 600-800 ریال 8،000،000

 -4 به باال 800 ریال 10،000،000
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 فصل پنجم

 کمیسیون ماده صد
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 ارزش معامالتی پیشنهادی دبیرخانه کمیسیون ماده صد

 

 

 

 

بلوکی  –فلزی  بتنی -بلوکی 

 )ریال(

 )ریال(بتنی  -فلزی

 ردیف ارزش منطقه ای )ریال( بتنی )ریال( فلزی )ریال( بلوکی )ریال(

720.000 610.000 900.000 430.000 790.000 1.000.000 15000-8000 1 

1.740.000 1.500.000 2.150.000 1.080.000 1.900.000 2.400.000 30000-15001 2 

2.600.000 2.080.000 3.380.000 1.300.000 2.860.000 3.900.000 60000-30001 3 

3.640.000 3.000.000 4.550.000 2.080.000 3.900.000 5.200.000 150000-60001 4 

6.000.000 5.300.000 7.500.000 3.120.000 6.500.000 8.000.000 300000-150001 5 

 6 باال به 300001 13.500.000 11.000.000 6.000.000 12.500.000 9.000.000 10.000.000
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اتتوضیح  

ت * همانطور که در جدول فوق آمده، برای قیمت پایه با توجه به نوع سازه در ردیف اول بیست درصد افزایش قیم

 پیشنهاد شده است. 1400برای سال  1399ارزش معامالتی نسبت به سال 

ریال و  150000ریال تا  30000م )ارزش منطقه ای ششوم تا د* برای قیمت پایه با توجه به نوع سازه در ردیف 

پیشنهاد  1400سال برای ارزش معامالتی  قبلی خود  سال افزایش قیمت نسبت به%100تقریبا در هر ردیفباالتر( 

 می گردد.

بقای بنا و اخذ جریمه باشد عوارض بر اساس آخرین تعرفه عوارض : در صورتیکه رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ا1تبصره 

  مصوب شورای اسالمی شهر در زمان محاسبه مالک عمل قرار خواهد گرفت .

 

 

 

 

 

 

بیست و پنج درصد به قیمت پایه افزوده می شود.  3و2و 1. به ازای هر واحد کسری پارکینگ در ردیف 1 -1  

پنجاه درصد به قیمت پایه افزوده می شود. 4به ازای هر واحد کسری پارکینگ در ردیف  -2  

  .صددرصد به قیمت پایه افزوده می شود 6و  5به ازای هر واحد کسری پارکینگ در ردیف -3
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ارسال شده است با رعایت شهرداری  15/10/99 مورخ   15275/20/99  صفحه که بر اساس پیشنهاد شماره 61این تعرفه در 

 26و 16های به استناد بند بابلسرشورای اسالمی شهر 14/11/99مورخ55دستور العمل و آیین نامه های اجرایی در جلسه شماره

و اصالحات  1/3/1375قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  71ماده و 

و عوارض تصویبی از ابتدای سال تصویب و کلیه صفحات تعرفه عوارض تصویبی به امضا، تمامی اعضاء  رسیده است بعدی 

 قابلیت اجرائی خواهد داشت.  1400

 

      

                                                                       

 


