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-1عوارض ساختمان :

در اجرای تبصره ذیل ماده  77قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب
شهرداران مصوب  9375مجلس شورای اسالمي منظور تامین اعتبار الزم جهت اجرای پروژه های خدماتي ،
عمراني و همچنین ایجاد همخواني الزم بین سیاست وصول ارزش افزوده غیر مسکوني و سرانه های
خدمات مورد نیاز از محل وصول ارزش افزوده غیر مسکوني در حد ضابطه طرح تفضیلي و مازاد بر آن پس از
تصویب کمیسیون ماده  5به شهرداری و تباصر ذیل برای محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني بناهای
مسکوني  ،تجاری  ،صنعتي و اداری مطابق دستورالعمل ذیل محاسبه و اقدام میشود .
تعاريف وکلیات :

 - 9/9واحد مسکوني :عبارت است از کلیه ساختمانهایي که برای سکونت افراد یا خانواده ها ساخته شده و شامل :اتاق
،آشپزخانه  ،سرویسهای الزم باشد .بدیهي است انجام پاره ای از فعالیتهای مشخص مندرج د ر قوانین نیز در
آنها مجاز خواهد بود.
 – 9/2واحد تجاری :عبارت است از کلیه ساختمان هایي که برابر تبصره ذیل بند  22ماده  55قانون شهرداریها به منظور
استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي
یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت مي نمایند .
 - 9/3واحد صنعتي :عبارت است از کلیه ساختمان هایي که به منظور استفاده صنعتي و یا ایجاد کارگاه های صنعتي و
اداری موافقت اصولي از مراجع ذیصالح اخذ نمایند .
 - 9/2واحد اداری :عبارت است از کلیه ساختمان هایي که برای استفاده واحدهای اداری دستگاه های دولتي  ،نهادهای
انقالب اسالمي و ارگانهای نظامي مورد استفاده قرار مي گیرد مشمول بند های  3، 2،9نمیشوند .
 - 9/5واحد فرهنگي :شامل کلیه ساختمانهای آموزشي  ,بهداشتي  ,درماني  ,ورزشي  ,فرهنگي  ،مذهبي و . . .میشود .

تبصره  :موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمي که با اصول بازرگاني اداره میشوند و مشمول
پرداخت مالیات هستند از نظر پرداخت عوارض پذیره تجاری محسوب میشوند .
-9/6به استناد بند" "2ماده  08قانون برنامه ششم توسعه کشور وهمچنین ماده1قانون جامع حمایت از حقوق معلولین افراد
تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستي از پرداخت عوارض شهرداری وهزینه های صدور پروانه ساختماني تاسقف مساحت
958مترمربع درحدتراکم مجازو برای یکباربا معرفي نهاد مربوطه معاف میباشند
-9/7کلیه مساجدوحسینیه هاباارائه سندمالکیت به نام ومعرفي نامه ازامورمساجدیاتاییدشورای اسالمي شهر،دفترامام
جمعه،اداره اوقاف وامورخیریه ازپرداخت عوارض وسایرهزینه های صدورپروانه احداث فضای مذهبي درحدتراکم معاف
میباشندوسایرکاربریهای اعیاني موردتقاضاوخارج ازحدتراکم ازشمول این بندمستثني میباشند.ضمنا برای خیریه
ها،مساجد،مدارس،پایگاه های بسیج ومراکزخیریه به ازای  %98فضای باقیمانده بارعایت ضوابط شهرسازی بنای تجاری
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رایگان صادر میشود.سایرموارددرخواستي برابرقانون مربوطه رسیدگي وانجام میگردد.
 -9/0مشموالن طرح قانون طرح جامع خدمات رساني به ایثارگران از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های
ساختماني ونوسازی برای احداث یک واحد مسکوني با زیربنای مفید تا  928متر مربع و28متر مربع تجاری در شهر قرچک
برای یکبار با معرفي بنیاد معاف میباشند.مفاد این تبصره در احداث مجتمع های مسکوني نیز اعمال ومازاد بر تراکم شامل
ایثارگران نخواهدبود.
-9/1پرسنل شهرداری قرچک وسازمان های تابعه اعم ازرسمي،قراردادی،و...برای یکباردرکل خدمت میتوانندبه میزان 958مترمربع درحدتراکم
مجازمسکوني ازمجوزرایگان استفاده نمایند.
-9/98شهرداری مجازخواهدبودراسا"درسال9317مستندبه ماده 51قانون رفع موانع تولیدوسایرموادقانوني اعالمي وجهت وصول حداکثری
مطالبات خودکلیه ردیف های درآمدی این تعرفه را درمناسبتهای خاص(ملي ومذهبي) وفواصل زماني مشخص وبااعالم عمومي به صورت
28(2/5درصدکاهش) اعمال ودریافت نموده ومراتب رامتعاقبا"به شورای اسالمی شهر قرچک اعالم نماید

فرمول محاسبه عوارض صدورپروانه ساختماني مسکوني تک واحدی
درصد قیمت منطقه ای × قیمت منطقه ای × متراژ مجاز = عوارض ساختمانی
X = S *( K * P ) > = M * S
ردیف

سطح بناء یک واحد مسکوني =S

ضریب قیمت منطقه ای =K

حداقل عوارض هر مترمربع =M

مالحظات

9

تا  68متر مربع

%98

98/888ریال

زیر بنا = S

2

تا  988متر مربع

% 25

95/888ریال

ضریب = K

3

تا  958متر مربع

% 28

28/888ریال

قیمت منطقه = P

2

تا  288متر مربع

% 68

 25/888ریال

حداقل عوارض= M

5

تا  388متر مربع

% 08

 38 /888ریال

6

تا  288متر مربع

% 988

 35/888ریال

7

تا  588متر مربع

%928

28/888ریال

0

تا  688متر مربع

%928

25/888ریال

1

باالتر از  688متر مربع

%968

 58/888ریال

 : 1/7عوارض صدور پروانه ساختمانی مجتمع های مسکونی تا  066مترمربع :
ردیف

 = Sسطح ناخالص بنا

9

تا  288متر مربع

مبنای محاسبه عوارض هر مترمربع سطح ناخالص کل بنا
}S9*{(m=22/588)=<%28p

مالحظات
مجموع زيربنای طبقات /تعداد واحدها= میانگین
سطح واحد»»» S1

2

تا  288متر مربع

]S9 /988*[)M=35/888 =<( % 25P

حداقل قیمت = M

3

تا  688متر مربع

]S9 /988*[)M=25/888( =<% 59P

قیمت منطقه ای = P

 - 1/8عوارض صدور پروانه ساختمانی مجتمع های مسکونی بیش از  066مترمربع بشرح جدول ذيل میباشد :
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ردیف

سطح ناخالص بنا

مبنای محاسبه عوارض برای هر مترمربع سطح ناخالص کل بنا

9

بیش از  688مترمربع

] /988*[ )M = 28/888 = <%68 Pمیانگین سطح واحدها

 -2عوارض زيربنا(درحدتراکم )مسکونی وغیره مسکونی :

برای محاسبه عوارض زیربنای احداث اعیاني یک متر مربع از یک واحد تجاری و اداری و صنعتي و فرهنگي و مذهبي و ورزشي و...از
جدول زیر استفاده میشود :
X=k*p>=m*S
(ارقام حداقل عوارض زيربنای احداث اعیانی به ريال )

ردیف

طبقات

عوارض پذیره یک متر مربع
تجاری به ریال

عوارض پذیره یک متر
مربع اداری به ریال

عوارض پذیره یک متر مربع
صنعتي به ریال

عوارض پذیره یک متر مربع
فرهنگي ،مذهبي،ورزشي و ..به ریال

ضریب

حداقل

ضریب

حداقل

ضریب

حداقل

ضریب

حداقل

9

همکف

38 P

2/888/888

22 P

9/288/888

1P

258/888

9/5 P

75/888

2

زیرزمین

22 P

9/288/888

91/2 P

168/888

7/2 P

368/888

9/2 P

68/888

3

اول

90 P

188/888

92/2 P

728/888

5/2 P

278/888

8/1 P

25/888

2

دوم

95 P

758/888

92 P

688/888

2/5 P

225/888

8/75P

37/588

5

سوم به باال

92 P

688/888

1/6 P

208/888

3/6 P

908/888

8/6 P

38/888

6

انباری

1P

258/888

7/2 P

368/888

2/7 P

935/888

8/25 P

22/588

7

نیم طبقه

6P

388/888

2/0 P

228/888

9/0 P

18/888

8/3 P

95/888

تبصره  : 9درجدول فوق  Pقیمت منطقه بندی زمین بوده که در هنگام محاسبه عوارض چنانچه زمیني دارای چند بر باشد قیمت منطقه بندی
گرانترین برمشرف به ملک که از آن مي تواند دسترسي داشته باشدبعدازاصالحي لحاظ میشود .
تبصره  : 2برای فضاهای باز مورد استفاده در کاربریهای مختلف که در راستای انجام فعالیت مربوطه مثل باراندازها  ،دفاتر آهن فروشي ,
انبارهای علوفه  ,گاراژها  ,کارواش  ,پمپ بنزین  ...از مقوله انباری ردیف  6جدول فوق استفاده میشود
تبصره  : 3برای بناهای آموزشي  ,ورزشي  ,درماني  ,فرهنگي و هنری  ,کتابخانه عمومي و موزه یک بیستم (  ) 9/28تعرفه تجاری عمل شود
تبصره  : 2برای بناهای گلخانه های مسقف کشاورزی بامصالح سبک مانند  :لوله های پولیکا  ,چوب وپوشش پالستیک وشیشه یک سوم ()9/3
تعرفه صنعتي عمل شود .
تبصره  : 5برای بناهای گلخانه های وکشاورزی با مصالح ساختماني ( سنگین ) و دامداری ها و مرغداری ها و آبزیان و انبار نگهداری ادوات
کشاورزی صنعتي یک سوم (  )9/3تعرفه صنعتي عمل شود .
تبصره  : 6احداث واحدهای اقامتي شامل  :هتل  ,هتل آپارتمان  ,مسافرخانه  ,مهمان پذیر که دارای مجوز سازمان ایران گردی و جهانگردی در
کاربری مربوطه با رعایت تراکم مجاز بر مبنای تعرفه صنعتي عمل میگردد .
تبصره  : 7سایر موارد براساس یک بیستم (  )9/28تعرفه تجاری عمل شود .
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تبصره :0به منظورتشویق احداث پارکینگ عمومي ،سازندگان پارکینگ های عمومي و طبقاتي بارعایت ضوابط شهرسازی وارائه الیحه
پیشنهادی شهرداری وتصویب شورای اسالمي شهرمشمول عوارض وهزینه های احداث بنا نمیگردند.
تبصره : 1عوارض زیربنای احداث اعیاني کاربری ها ی صنعتي و...براساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد .
تبصره  : 98برای صدور پروانه ساختماني در هنگام نوسازی و تجدید بنا با هر قدمت وکاربری و حد اکثر در حد متراژ بنا و تعداد دهنه و
وضعیت مندرج در پروانه قبلي ویا آخرین گواهي پایان کار یا عدم خالف معاف میباشند فقط عوارض زیربنا و زیربنای احداث اعیاني
باهرنوع کاربری دریافت نمیگرددآنهم منوط به اینکه صدور پروانه ساخت از نظر شهرداری مجاز و بالمانع باشد (.ضمناسایرعوارض
وهزینه ها ی مربوطه برابراین تعرفه وصول میشود)
تبصره  : 99تجدید بنای ساختمانهای مجاز تخریب شده و یا در حال تخریب ناشي از حوادث غیر مترقبه مثل زلزله  ،حریق  ،رانش زمین ،
بمباران  ،سیل و غیره به اندازه اعیاني موجودباهرنوع کاربری درصورت داشتن سابقه وگواهي معتبر درشهرداری مشمول عوارض
وهزینه های این تعرفه نمیگردد.

*** معافیت حریق درصورت غیرعمدی بودن به تشخیص مراجع ذیصالح لحاظ میشود ***
عوارض زيربنای (درحد تراکم) برای يک متر مربع از چند واحد غیر مسکونی:

(تعداد واحدهای تجاری  ،اداری یا صنعتي که حداقل آن برابر 2میباشد =( N
رد
یف

طبقات

تجاری

حداقل عوارض هر متر
مربع به لاير

اداری

حداقل عوارض هر متر
مربع به لاير

صنعتي

حداقل عوارض هر
متر مربع به لاير

1

همکف

)3 P( N+11

) 011/111 * ( N+11

)0/2 P( N+11

) 101/111 * ( N+11

)1/9 P ( N+11

) 20/111 * ( N+11

0

زیرزمین

)0/2 P( N+11

) 101/111 * ( N+11

)1/90 P( N+11

) 90/111 * ( N+11

)1//0 P ( N+11

) 30/111 * ( N+11

3

اول

)1/8 P ( N+11

) 91/111 * ( N+11

)1/22 P( N+11

) /0/111 * ( N+11

)1/02 P ( N+11

) 0//111 * ( N+11

2

دوم

)1/0P(N+11

) /0/111 * ( N+11

)½ P( N+11

) 01/111 * ( N+11

)1/20 P ( N+11

) 00/011 * ( N+11

0

سوم به
باال

)1/0P(N+11

) 01/111 * ( N+11

)1/90 P( N+11

) 28/111 * ( N+11

)1/30 P ( N+11

) 18/111 * ( N+11

0

انباری

)1/9P(N+11

) 20/111 * ( N+11

)1//0 P( N+11

) 30/111 * ( N+11

)1/0/ P ( N+11

) 13/011 * ( N+11

/

نیم طبقه

)1/0 P( N+11

) 31/111 * ( N+11

)1/28 P( N+11

) 02/111 * ( N+11

)1/18 P ( N+11

) 9/111 * ( N+11

توضیحات عوارض زيربنای غیره مسکونی درحدتراکم :

تبصره  : 9قیمت منطقه ای عبارت است از قیمت منطقه ای زمین که مالک عمل اداره اموراقتصادی ودارایي موضوع ماده62قانون مالیاتهای
مستقیم میباشد.
تبصره  : 2برای محاسبه عوارض جدول های فوق الذکر چنانچه زمین دارای چند برباشد  ،قیمت منطقه ای گرانترین بر مشرف به معبر محاسبه
خواهد شد .
تبصره  : 3در محاسبه عوارض پذیره واحدهای تجاری که بصورت مجتمع یا پاساژ و غرفه های تجاری میباشند  ،عمق جبهه ده متر اول معادل
قیمت منطقه ای و بیشتراز آن  68درصد قیمت منطقه ای استفاده میشود .
تبصره  : 2در محاسبه عوارض پذیره برای واحدهای خدمات عمومي دارای مجوز از مراجع ذیربط مثل  :میادین میوه و تره بار و بازار عرضه
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مستقیم کاال ( یک  /چهارم ) تعرفه تجاری لحاظ میشود.
تبصره  : 5در محاسبه عوارض پذیره واحدهای تجاری و اداری که به صورت مجتمع و یا پاساژ باشد فضاهای باز غیر مفید که در طول ارتفاع
ساختمان امتداد داشته باشد مانند نورگیرها مشمول اخذ عوارض نمیشود و سایر مشاعات مانند راه روهای مسقف و راه پله و سایر
فضاهای مفید مشمول %98عوارض صدورو پذیره متعلقه درهمان طبقه خواهد بود.
تبصره : 6شهرداری مجازخواهدبوددرسال9317از قیمت منطقه ای مصوب وابالغي به شماره 26/92852/26مورخه 9312/6/2بدون هیچگونه
افزایشي استفاده نماید.
 -3بهاء خدمات صدوراستعالم:

در هنگام صدوراستعالم مفاصاحساب امالک محاسبه عوارض بهای خدمات عرصه و اعیان از فرمول و جدول زیر استفاده میگردد .
 »»[)S×(K×P((+)S9×(K×P9((]×%2بهاء خدمات صدور استعالم مفاصاحساب

جدول محاسبه بهاء خدمات صدوراستعالم و حداقل آن (به ریال)در هر متر مربع از امالک با توجه به نوع کاربری
ردیف

نوع کاربری

ضریب عرصه

ضریب اعیاني

در فرمول مذکور

9

تجاری

38/888= <38p*%2

92*P9*%2

 = Pارزش منطقه ای عرصه

2

اداری

22/888= <22p*%2

1/6*P9*%2

 = P9ارزش معامالتي اعیاني

3

صنعتي

5/288= <1p*%2

3/6*P9*%2

= Sمساحت عرصه

2

مسکوني

3/688= <6p*%2

2/2*P9*%2

 = S9مساحت اعیاني

5

آپارتمان

--------------

3/6*P9*%2

 = kضریب قیمت منطقه ای( امالک اعداد پشت )P

6

سایر

9/088= <3p*%2

9/5*P9*%2

 = %2عدد ثابت در فرمول

تبصره  :امالکي که بدون اخذ استعالم از شهرداری مبادرت به انجام معامله قطعي ملک وتغییرنام مالک درسندمالکیت تسلیمي نموده اند
در هنگام مراجعه به شهرداری موظفند صرفانسبت به پرداخت عوارض آخرین نقل و انتقال انجام شده اقدام نمایند.
 : 3-9بهاء خدمات صدوراستعالم ارزش سرقفلي :
در هنگام نقل و انتقال حق سر قفلي امالک تجاری به ماخذه  % 38براساس قیمت اعیاني ارزش معامالتي دفترچه دارایي محاسبه و
وصول میشود  .بدیهي است هر زمان شهرداری از انتقال و واگذاری ارزش سر قفلي آگاه میشود بهاء خدمات فوق وصول میگردد .

تبصره  :امالکي که بصورت رهن بنام بانکها و سایر مؤسسات ارائه دهنده تسهیالت بانکي انتقال مي یابند مشمول پرداخت یک پنجم جدول
فوق میباشد ومواردعام المنفعه مشمول این بندوتباصرآن نمیگردند.
 -4عوارض مازا برتراکم مسکونی وغیره مسکونی:

برای محاسبه عوارض مازاد برتراکم مجاز با کاربری های مختلف در صورتي که امالک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته
باشند  .هنگام پیشنهاد برای تصویب کمیته فني طرح های هادی یا کمیسیون موضوع ماده  5قانون شورای عالي شهرسازی و معماری
از فرمول و جدول زیر استفاده میشود .
عوارض فروش تراکم »» K×P×S=X
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در فرمول مذکور  =K :ضریب قیمت منطقه ای امالک با کاربری های مختلف
=sمساحت مربوط به افزایش تراکم
 =Pقیمت منطقه بندی زمین
جدول محاسبه عوارض مازاد تراكم و حداقل آن به لاير در هر متر مربع با توجه به نوع كاربري
نوع عوارض

تجاری

اداری

صنعتی

تراكم مسكوني در سطح و ارتفاع مجاز

سایر

ارتفاع

سطح

ضریب تراكم

P*01

P*11

P*10

P* 0

P* /

P* 0

حداقل در هر متر

 /11/111لاير

 011/111لاير

 201/111لاير

 311/111لاير

011/111لاير

 311/111لاير

تبصره  : 9حداقل عوارض تراکم مسکوني در طبقات مختلف بشرح ذیل خواهد بود.
حداقل عوارض فروش هر متر مربع تراکم در اولین طبقه (مازاد بر تراکم سطح وارتفاع مجاز ) معادل جدول فوق
الف:حداقل عوارض فروش هر متر مربع تراکم در دومین طبقه (مازاد بر تراکم سطح و ارتفاع مجاز )  %28افزایش نسبت به حداقل
مندرج در جدول
ب:حداقل عوارض فروش هر متر مربع تراکم در سومین طبقه (مازاد بر تراکم سطح و ارتفاع مجاز )  %28افزایش نسبت به حداقل
مندرج در جدول
ج:حداقل عوارض فروش هر متر مربع تراکم در چهارمین طبقه (مازاد بر تراکم سطح وارتفاع مجاز )  %68افزایش نسبت به حداقل
مندرج در جدول
د:حداقل عوارض فروش هر متر مربع تراکم در پنجمین طبقه و باال تر (مازاد برسطح و تراکم ارتفاع مجاز )  %08افزایش نسبت به
حداقل مندرج در جدول
تبصره  : 2بدیهي است درصورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصالح  ،مبالغ دریافتي یا تضمین اخذ شده در این خصوص به
مؤدی بایستي مسترد گردد .
تبصره:3مبلغ تراکم سطح مسکوني اعطائي در هنگام صدور مجوز همباد سازی درهر طبقه برابرمبلغ مندرج در جدول وضرائب فوق محاسبه
ووصول میگردد ضمنا نیم طبقه تجاری مشمول تراکم نمیگرددامامشمول پرداخت کلیه عوارض قانوني خواهد بود.
تبصره:2صدورمجوزدوبلکس مشمول عوارض تراکم نبوده وهرمجموعه یک واحددرنظرگرفته میشود.
تبصره: 5درخصوص تخلفات ساختماني که دراثرافزایش ارتفاع پارکینگ ایجادشده باشد(مشروط به اینکه باعث افزایش تراکم نگردیده
باشد)مشمول پرداخت عوارض یاجریمه کمیسیون ماده صد نمیگردد.
 -5عوارض ارزش افزوده ناشی ازاجراوياتغییرطرح های مصوب شهری(تغییرکاربری):

 -5-9تغییر کاربری عرصه برای محاسبه بهاءدمات اراضي واقع در حوزه شهرکه نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب
کمیته فني طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده  5قانون شورای عالي شهرسازی و معماری مي بایست نسبت به محاسبه بهاءخدمات متعلقه به
شرح ذیل اقدام نماید .
عوارض ناشي ازدرخواست تغییرکاربری امالک » » K×P×S=X
در فرمول مذکور :
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 =Kهمان ضریب اراضي با کاربری های مختلف

 =Pقیمت منطقه بندی زمین

 =sمساحت زمین مورد نظر

جدول محاسبه بهاءخدمات ارزش افزوده حاصل ازانطباق کاربری و حداقل آن در هر متر مربع از امالک با توجه
به نوع کاربری

شرح

تجاری

اداری

صنعتي و مشاغل مزاحم

مسکوني

عمومي

ضریب

P*38

P*28

P*1

P*6

P*2

حداقل عوارض

 9/588/888ریال

 188/888ریال

 278/888ریال

 908/888ریال

 988/888ریال

تبصره  :9در هنگام تغییر کاربری ملک به کاربری دیگر برای محاسبه عوارض  ،ما به التفاوت ضریب  Kدر کاربری مبدا به مقصد لحاظ
میشود در صورتي که تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است .
تبصره  :2برای محاسبه بهاءخدمات ارزش افزوده حاصل ازانطباق کاربری در حریم شهر دوبرابر فرمول فوق عمل میگردد .
تبصره  : 3در مواردی که در قبال تغییر کاربری زمین  ،بخشي از ملک به شهرداری واگذار میگردد چنانچه قیمت کارشناسي شده از
سوی شهرداری ملک مورد واگذاری از عوارض تغییر کاربری  ،دفترچه محاسباتي عوارض کمتر نباشد باقیمانده پالک
مشمول بهاءخدمات ارزش افزوده حاصل ازانطباق کاربری نخواهد شد در غیر اینصورت ما به التفاوت عوارض تغییر کاربری
اخذ خواهد شد .
تبصره  : 2بدیهي است درصورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصالح  ،مبالغ دریافتي یا تضمین اخذ شده در این
خصوص به مودی بایستي مسترد گردد.
 :5-2بهاءخدمات ارزش افزوده تغییر کاربری اعیان حاصل ازانطباق کاربری در اراضی با کاربری غیر:

ردیف

جهت دریافت بهاءخدمات ارزش افزوده تغییر کاربری اعیان حاصل ازانطباق کاربری (بدون تغییرکاربری عرصه ملک) در طبقات
مختلف در اراضي با کاربری غیر بشرح جدول ذیل محاسبه و دریافت میگردد :
(ارقام حداقل عوارض بریال میباشد )
طبقات

ضریب
تجاری

حداقل
عوارض

ضریب
اداری

حداقل
عوارض

ضریب
صنعتی

حداقل
عوارض

ضریب
مسكوني

حداقل
عوارض

ضریب
عمومي

حداقل عوارض

1

همکف

31P

0/111/111

01P

911/111

9P

201/111

0P

181/111

0P

111/111

0

زیرزمین

00P

1/011/111

18P

/01/111

//0P

301/111

2/8 P

122/111

1/0 P

81/111

3

اول

01P

911/111

10P

031/111

0/2P

0/1/111

3/0 P

118/111

½P

01/111

2

دوم
سوم به
باال
انباری

10P

/01/111

10P

201/111

2/0P

000/111

3P

91/111

1P

01/111

10P

011/111

11P

301/111

3/0P

181/111

0/2P

/0/111

1/8P

21/111

8P

201/111

8P

0/1/111

0//P

130/111

1/8P

02/111

1/8 P

31/111

/

نیم طبقه

0P

311/111

2P

181/111

1/8P

91/111

1/0 P

30/111

½P

01/111

0
0

تبصره: :9در هنگام صدور پروانه های ساختماني برای امالک در صورتي که ارائه تراکم سطح یا ارتفاع منجر به ارزش افزوده ملک(اضافه واحد یا
طبقه)گردد ،وتراکم واگذار شده مازاد برپهنه باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ملک به ازای هر متر مربع معادل 95Pو
حداقل هر مترمربع یک میلیون ودویست هزار ریال(9.288.888ریال میگردد وشامل تخلفات کمیسیون ماده988نمیباشد.
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الف :جهت تراکم های مازادواگذاری ازسوی شهرداری که مجموع آن درحدپهنه مربوطه باشد یک دوم ارزش افزوده تبصره فوق محاسبه
واخذمیگردد.
ب-درخصوص میزان تراکم هایي که ازحداکثرمجازپهنه بیشترباشدمبلغ ارزش افزوده برابرتبصره فوق محاسبه واخذ میگردد.
ج-تعیین مساحت دقیق درحدپهنه یاخارج ازحدپهنه مجازبه واحددرآمدکه مشمول این بندمیگردنددرهنگام دستورتهیه نقشه توسط حوزه
شهرسازی مشخص واعالم میگردد.
-0عوارض احداث وتوسعه سرانه های خدمات( پارکینگ):

برای محاسبه عوارض عوارض احداث یاتوسعه پارکینگ(حذف پارکینگ)در صورتیکه هنگام صدور پروانه احداث بنا  ،امکان تامین پارکینگ
مطابق دستورالعملهای شماره  2339/3/32مورخ  9379/2/7و  98728/9/3/32مورخ  79/6/2وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد  ،شهرداری
مي بایست نسبت به وصول عوارض احداث یاتوسعه پارکینگ(حذف یاکسری پارکینگ)به شرح ذیل عمل نماید .
 =K×p×25عوارض احداث ياتوسعه پارکینگ

در فرمول مذکور  =k :ضریب مربوط به بناهای با کاربری های مختلف
 =Pهمان قیمت منطقه بندی و عدد
 = 25حداقل متراژ یک واحد پارکینگ
جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل ازتبدیل کاربری و حداقل آن در یک واحد پارکینگ با توجه به نوع کاربری
شرح

تجاری

ضریب
حداقل
عوارض

اداری  ,صنعتي و مشاغل

مجتمعهای مسکوني -
مسکونیهای دارای تراکم

مسکوني تک واحدی
در حد تراکم مجاز

سایر

00×9P

00×9P

00×0P

00×2P

00/111/111لاير

00/111/111لاير

10/111/111لاير

مزاحم شهری

00×9P
00/111/111لاير

11/111/111لاير

تبصره  : 9متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بیني شده در طرح هادی یا تفصیلي محاسبه میشود.
تبصره:2شهردار ملزم میباشدازهرگونه تبدیل کاربری پارکینگ به غیرجلوگیری وخودداری نماید.
تبصره:3عوارض کسری پارکینگ بدون استثناءمشمول هیچگونه کاهشي درپرداخت نمیاشد.
 -7عوارض حصارکشی وديوارکشی برامالک فاقدمستحدثات :

در هنگام صدور پروانه احداث دیوار برای اراضي با کاربری های مختلف شهرداری مي بایست از روش ذیل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه
اقدام نماید .
عوارض دیواریاحصارکشي =)L×H×(6P>=928/888
در فرمول مذکور :
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 = 928.888حداقل عوارض یک متر مربع دیواریاحصارکشي(به ریال)

تبصره : 9صدور مجوز دیواریاحصار کشي و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردی که با ضوابط شهرسازی مغایرت نداشته باشد و یا کمیسیون
های مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امکان پذیراست .
تبصره : 2صدور مجوز محصور نمودن اراضي با استفاده ازنردهو فنس و سیم خاردار  9/3جدول فوق با رعایت تبصره های مربوط به آن
میباشد).اگرارتفاع دیوارکشي هم دارای دیوار وهم فنس ویانرده باشد) هرکدام مجزادرردیف مربوطه محاسبه گردیده ودرصورت
هرگونه مغایرت هنگام احداث موضوع قابل طرح درکمیسیون ماده صد میباشد.
تبصره:3صدورمجوز دیواریاحصار کشي در حریم شهر مشمول پرداخت عوارض معادل دو برابر فرمول فوق میگردد.ضمناعوارض
دیواریاحصارکشي درحریم پس ازتصویب طرح جامع حریم درمراجع ذیربط برابرفرمول ارائه شده اخذ میشود.
تبصره:2درهنگام صدورمجوزدیواریاحصارکشي چنانچه ملک فاقدبنای اعیاني باشد هزینه آماده سازی اخذنمیگردد.
تبصره: 5ازمتقاضیان پروانه ساختماني (دارای اعیان)درکاربری مسکوني ،تجاری و ...درحوزه شهری عوارض دیوار کشي دریافت نمیگردد.
 -8عوارض کارشناسی وتايیدنقشه های اعیانی(تفکیک) :

 : 0 -9برای محاسبه عوارض ارزش افزوده تفکیک عرصه امالک مجاز :
با کاربری های مختلف با تقاضای مالک و با رعایت ضوابط فني و شهرسازی بدون ایجاد شارع جدید تفکیک میگردد از فرمول و
جدول ذیل استفاده میشود .
ضریب × ارزش منطقه ای × مساحت عرصه »» S×P×K

شرح

جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده تفکیک عرصه بدون ایجاد شارع در یک متر مربع با توجه به نوع کاربری
تجاری

اداری

صنعتي و مشاغل مزاحم شهری

مسکوني و سایر کاربریهای عمومي

ضریب

11×P

11×P

0×P

1/0×P

حداقل عوارض

 211/111لاير

 311/111لاير

 101/111لاير

 21/111لاير

 : 8-1-1برای تفكیك عرصه امالك مجاز كه ايجاد شارع جديد می نمايند به شرح زير عمل میگردد:
تبصره: 9در اراضي با مساحت بیشتر از پانصدمترمربع که دارای سند ششدانگ است برای تامین سرانه فضای عمومي وخدماتي تاسقف بیست
وپنج درصد( )%25وبرای تامین اراضي مورد نیاز احداث شوارع ومعابر عمومي شهر در اثر تفکیک وافراز این اراضي مطابق با طرح جامع وتفضیلي
با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ،تابیست وپنج درصد( )%25از باقیمانده اراضي را دریافت مینماید.شهرداری مجاز
است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمي دادگستری دریافت نماید.
تبصره  : 2طبق ماده  989قانون شهرداریها کلیه اراضي حاصل از(تبصره)9ومعابر و شوارع عمومي واراضي خدماتي که در اثر تفکیک وافراز
وصدور سند مالکیت ایجاد میشود متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در قبال آن هیچگونه وجهي به صاحب ملک پرداخت نخواهد
کرد.درمواردیکه امکان تامین انواع سرانه،شوارع ومعابر از زمین مورد تفکیک وافراز میسر نباشد،شهرداری میتواند با تصویب شورای
اسالمي شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسي دریافت نماید.
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تبصره  :3در اراضي با مساحت کمتراز پانصدمترمربع که دارای سند ششدانگ باشد چنانچه مالک قصد تفکیک عرصه ملک را داشته باشد وعمل
تفکیک مغایر با اصول وضوابط شهرسازی نباشد به ازای هر متر مربع ومعادل کل مساحت عرصه قابل تفکیک و بمیزان98pوحداقل
928/888ریال محاسبه واخذ خواهد شد.
 : 8-1برای محاسبه عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیان امالک مجاز :

ضریب × ارزش منطقه ای × مساحت اعیان » »» s×P×K
جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده تفكیك اعیان و حداقل آن در یك متر مربع با توجه به نوع كاربري
مجتمعهاي مسكوني -
سایر
مسكوني هر طبقه تك واحدي
اداري تك
تجاری تك
كاربریها
در حد تراکم مجاز
بابي
بابي
مسکونیهای دارای تراکم

شرح
ضریب

P*10

P*10

P* 0

P* 0

P* 3

حداقل عوارض

 311/111لاير

 021/111لاير

 101/111لاير

 01/111لاير

 01/111لاير

تبصره :9عوارض ارزش افزوده تفکیک تک واحدی مسکوني در حد تراکم مجاز تا قبل از صدور پایانکاربا درخواست مالک دریافت میگردد.ولي
درصورتیکه پس از اخذ پایانکار مالک به اداره ثبت اسناد مراجعه نموده ونسبت به تفکیک اعیاني اقدام نموده باشد در اولین مراجعه مالک یا هر
فرد دیگری بعنوان مالک ملک به شهرداری مراجعه نماید عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیاني معادل جدول فوق محاسبه واخذ میگردد.
تبصره:2عوارض ارزش افزوده تفکیک تجاری دارای مجوزدرصورت درخواست مالک مبني برتفکیک به چندباب صرفا"مشمول پرداخت
عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیان تجاری اضافه شده خواهدبودوقابلیت طرح دردرکمیسیون ماده(011قبل
یابعدازپایانکار)راندارد.
تبصره:2درهنگام محاسبه عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیاني درسایرطبقات غیرهمکف برای واحدهای تجاری واداری (درصورت عدم ارسال به
کمیسیون ماده صدودارای پروانه ساختماني بودن) معادل %68طبقه همکف لحاظ ودریافت میگردد.
تبصره:3ازامالکي که قبل ازسال  9302باهرنوع کاربری پایانکاردریافت نموده اندعوارض تفکیک اعیاني دریافت نمیگردد.
 :8-2برای محاسبه عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیانی بناهای تجاری  ،اداری و صنعتی بیش از يک باب در امالک مجاز :

ردیف

طبقات

تجاری

حداقل قیمت هرمترمربع
تجاری(ریال)

اداری

حداقل قیمت هرمترمربع
اداری(ریال)

1

همکف

)9/25 P ( N+98

) 38/888 × ( N+98

)½ P ( N+98

) 22/888 × ( N+98

1

زیرزمین

)9 P ( N+98

) 22/888 × ( N+98

)8/16 P ( N+98

) 91/288 × ( N+98

3

اول

)8/1P ( N+98

) 90/888 × ( N+98

)8/72 P ( N+98

) 92/288 × ( N+98

4

دوم

)8/75P ( N+98

) 95/888 × ( N+98

)8/6 P ( N+98

) 92/888 × ( N+98
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5

سوم به باال

)8/6P ( N+98

) 92/888 × ( N+98

)8/20 P ( N+98

) 1/688 × ( N+98

1

انباری

)8/25P ( N+98

) 1/888 × ( N+98

)8/36 P ( N+98

) 7/288 × ( N+98

7

نیم طبقه

)8/3P ( N+98

) 6/888 × ( N+98

)8/22 P ( N+98

) 2/088 × ( N+98

 :8- 3برای محاسبه عوارض ارزش افزوده تفکیک عرصه و اعیان امالک غیر مجاز :

ضریب × ارزش منطقه ای × مساحت عرصه >>> s× K× P
جدول محاسبه عوارض ارزش افزوده تفكیك عرصه امالك غیر مجاز و حداقل آن در یك متر مربع با توجه به نوع كاربري
اداري

مجتمعهاي مسكوني -
مسکونیهای دارای تراکم

مسكوني هر طبقه
تك واحدي در حد
تراکم مجاز

سایر كاربریها
و حریم

ضریب

10×P

/.0×P

10×P

0×P

0.00×P

0.00×P

حداقل

 /11/111لاير

 000/111لاير

 201/111لاير

 101/111لاير

 01/111لاير

شرح

تجاری

صنعتی و مشاغل
مزاحم شهري

 01/111لاير

تبصره  : 9تفکیک عرصه غیرمجاز وهمچنین بناهای مطروحه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها و ماده  927اصالحي ثبت و اراضي
قولنامه ای که قبل ازتصویب طرح هادی ( )9372بصورت غیر مجاز تفکیک عرصه نموده اند وبدون پرداخت عوارض ارزش افزوده
تفکیک عرصه پایانکاراخذ نموده اند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده تفکیک عرصه نخواهند بود.

تبصره  : 2تفکیک اعیاني غیرمجاز ( تبدیل یا اضافه واحد ) در صورتي که کمیسیون ماده صد وارده رسیدگي شودمعادل دو برابر
جداول  0/2و  0/3پس از کسر مساحت واحد بزرگتر(صرفاًشامل واحد کوچکتر) بشرح ذیل اعمال ووصول میگردد
الف -عالوه براعمال تبصره  ،2مابه التفاوت ارزش افزوده ایجاد شده ناشي از تفکیک غیرمجاز بناهای تجاری و اداری(پروانه نسبت به
وضعیت فعلي) نیزمحاسبه واخذ گردد.
ب -درخصوص امالک تک واحدی در حد تراکم مسکوني که مالک عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیاني را درهنگام صدور پروانه
پرداخته و پس از آن بصورت غیرمجاز اقدام به تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر نماید عالوه برمحاسبه عوارض ارزش افزوده
تبدیل یا اضافه واحد پس از کسر واحد بزرگتر مابه التفاوت ارزش افزوده ایجاد شده ناشي از عمل تبدیل یا تفکیک نیز اخذ میگردد.
ج -درخصوص واحد های مسکوني ای که درپروانه صادره در هرطبقه دارای دو واحد وبیشتر بوده اند ومالک صرفاًعمل تفکیک
غیرمجاز مرتکب شده باشد مساحت کوچکترین واحد ایجاد شده مبنای محاسبات قرار گرفته ومساحت الباقي واحد ها در مجموع
بعنوان واحد بزرگتر تلقي میگردد.
د -درخصوص امالک مسکوني ای که با احداث غیرمجاز بنای مازاد برپروانه در هر طبقه اقدام به ایجاد واحد اضافه نموده اند
عالوه بر اخذ عوارض ارزش افزوده تفکیک میزان مساحت اضافه احداث شده معادل عوارض تفکیک صدور پروانه به نرخ روز
،مطابق تبصره  2در خصوص کوچکترین واحد ایجاد شده رفتار خواهدشد.
تبصره  : 3اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان  ،لوله های آبرساني  ،گازرساني  ،ودکل های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان
عوامل قهری تلقي شده و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد .
تبصره  : 2بناهایي که بدون اخذ مجوز ساخته شده و در کمیسیونهای ماده  11و ماده  988قانون شهرداریها رسیدگي شده است در
صورتي که برابر نظریه طرح هادی در نقشه هوایي زمان تاسیس شهرداری مطابق با عرصه و اعیان رسیدگي شده باشد
مشمول دریافت عوارض ارزش افزوده تفکیک مجاز تلقي خواهد شد .
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تبصره  : 5امالکي که درگذشته پروانه ساختماني از بخشداری و فرمانداری وشهرداری بصورت تفکیک غیرمجاز عرصه اخذ نموده ا ند
درزمان تمدید پروانه مشمول ما به التفاوت عوارض ارزش افزوده تفکیک به صورت مجاز تلقي خواهد شد .
 - 9عوارض بالکن و پیش آمدگی :

برای محاسبه عوارض پیش آمدگیهای مشرف به معابر و خیابانهای شهر ،ابنیه ای که با رعایت ضوابط شهرسازی علي الخصوص ارتفاع
مناسب از سطح معبر یا خیابان به طرف فضای بیرون از ملک پیش آمدگي دارند  ،درهنگام صدورپروانه ساخت وعوارض ابقاء عالوه بر
وصول عوارض تراکم در سطح فرمول ذیل نیز اعمال میشود :
.1برای بناهای مسکونی مفید پانزده برابر قیمت منطقه ای و حداقل متر مربعي  201/111لاير
10P<= 201/111
 .2برای بناهای تجاری مفید  ،برابر عوارض پذیره تجاری مربوط به طبقات مختلف به ازای هر متر مربع با در نظر گرفتن حداقل عوارض
پذیره
 .3برای بناهای اداری مفید  ،برابر عوارض پذیره اداری مربوط به طبقات مختلف به ازای هر متر مربع با در نظر گرفتن حداقل عوارض
پذیره
.2تبصره  :برای محاسبه عوارض پیش آمدگي بناهای غیر مفید مثل  :باران گیر – نماسازی و دکورهای برجسته و غیره  ...در کاربری فوق
به شرط رعایت ضوابط شهرسازی معاف میگردند
 -16عوارض بر حق مشرفیت :

درپالکهای ثبتي که براثر اجرای طرحهای عمراني شهرسازی (تعریض معبر یاایجاد معبرجدید)افزایش تعدادگذر یا افزایش عرض معبر بدون کسر
مساحت ازپالک ثبتي ایجاد میگردد عوارض ارزش افزوده ناشي ازاجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابرشهری برای یکبار به آنها تعلق
میگیرد که در زمان اخذ پروانه ساخت یا نقل و انتقال از صاحبان این قبیل امالک برابر فرمول ذیل ا خذ میگردد.
3*P2 >=38.888*S
 :P2قیمت منطقه ای جدیدملک
 :Sمساحت
تبصره: 9درپالکهایي که دراثراجرای طرح تعریض یا ایجاد معبر جدید ،افزایش تعداد گذر باکسر مساحت ازملک صورت مي پذیرد در صورتي که
باقیمانده پالک ثبتي از سطح اشغال در زیر پهنه مربوطه کمتر نبوده واصالحي ایجاد شده موجب ارزش افزوده(صدور مجوز تجاری یا تراکم
مازاد)گردد میبایست برابر فرمول ذیل عوارض ارزش افزوده ناشي ازاجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابرشهری برای مساحت باقیمانده
پالک ثبتي اخذ گردد.در صورتي که میزان باقیمانده پالک ثبتي از سطح اشغال پهنه مربوطه کمتر شود از عوارض ارزش افزوده ناشي
ازاجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابرشهری معاف خواهد شد.
3*P2>=38.888*S2
تبصره:2اگر ارزش قیمت منطقه ای جدید مشخص نشده باشد ،دوبرابر Pقدیم محاسبه واخذ گردد.
تبصره:3امالکي که در اثر تجمیع حداقل دوپالک تعداد گذر آنها افزایش یابد از پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي ازاجرای طرحهای تعریض یا
توسعه معابرشهری معاف میباشد
تبصره  : 2امالکي که دارای اصالحي میباشند بشرح ذیل عمل گردد .
الف:صدور پروانه در حد تراکم قبل از اصالحي .
ب:از پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي ازاجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابرشهری معاف میباشند(.به استثناء مواردی که در
تبصره یک فوق الذکر اشاره گردیده است)
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ج:معادل دو برابر درصد اصالحي ملک از پرداخت کلیه عوارض و هزینه هاوردیف های درآمدی این تعرفه معاف میگردند.
 -11بهاء خدمات آتش سوزی وانفجار:

به منظور افزایش امکانات ایمني و سیستم آتش نشاني و به لحاظ ایجاد ایمني الزم برای ساختمانها در موقع صدور پروانه ساختماني بهاء
خدمات آتش نشاني توسط مالک به ماخذ  %5از کل عوارضها و هزینه های متعلقه به پروانه صادره به حساب سازمان آتش نشاني واریز که
صرفا میبایست به مصرف گسترش و توسعه و تجهیز ایستگاههای آتش نشاني و سایر امکانات آن برسد .
 – 12عوارض سهم آموزش و پرورش قرچک :

کلیه متقاضیان صدور پروانه (زیر بنا) و پذیره و تفکیک عرصه میبایست در هنگام پرداخت عوارضهای مذکور معادل  %5عوارض مورد
مطالبه در قبوض مجزا بابت سهم آموزش و پرورش شهرستان قرچک بحساب مندرج در این قبوض واریز نمایند .
 -13بهاء خدمات به مهندسین ناظر :

در هنگام صدور وتحویل هر برگه نظارت به دفاتر مهندسي ونقشه کشي های سطح شهرمبلغي معادل258/888ریال وهربرگه
تعهدمحاسباتي958/888ریال اخذمیگردد.
 -14عوارض تجمیع پالک های همجوار :

به منظور تشویق مالکین جهت تجمیع پالک های همجوارکه زیرحدنصاب قانوني تفکیک (دارای سند رسمي و عادی در بافتهای مصوب یا
غیرمصوب ) میباشند در زمان صدور پروانه تجدید بنا (تخریب بازسازی )  ،در صورت رعایت حد نصاب تجمیع معادل  %18کلیه ردیفهای
عوارض محاسبه واخذ میگردد.
تبصره: 9صدور پروانه ساختماني جهت تخریب وبازسازی امالک مسکوني قدیمي سازکه قبل ازسال (9372زمان تصویب طرح هادی
شهرقرچک)احداث گردیده اند در حدتراکم مجاز()%928وحداکثردردوطبقه تک واحدی بصورت رایگان برای سال9317انجام میپذیرد.
تبصره :2صدورپروانه ساختماني دربافت فرسوده وناکارآمد مصوب شهر مشمول دریافت 58درصدعوارض وهزینه های مربوطه درسال
9317بوده وضمنا"هرگونه تقسیط درپرداخت جهت اینگونه پرونده هابدون کارمزدانجام میپذیرد(.دقیقا"برابرقانون ابالغی مربوطه)
 -15عوارض تمديد واصالح پروانه های ساختمانی :

مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن ساختمان و پیشگیری از ایجاد مشکالت ترافیکي و اجتماعي و
مبلمان شهری و  ...حداکثر تا انتهای مهلت مندرج در پروانه ساختماني بوده چنانچه در مهلت مقرر ساختمان احداث نشود با رعایت موارد زیر
پروانه ساخت صادره راتمدید و یا تجدید مي شود:

تبصره  : 9با توجه به ماده  21قانون نوسازی چنانچه مالکین درخواست تمدید ،اصالح یا تغییر مفاد پروانه صادره را داشته باشندبطوریکه زیربنا
و...تغییر نکند شهرداری با دریافت عوارض صدور اقدام به تمدید پروانه ساختماني برای مدت یک  /دوم اعتبار اولین پروانه از تاریخ پایان
مهلت مقرر در پروانه حداکثر  2بار مي نماید  ،و مالک عمل تاریخ صدور پروانه میباشد .
تبصره : :2با توجه به ماده  21قانون نوسازی چنانچه درخواست تجدید پروانه صادره را داشته باشند مشمول پرداخت مابه التفاوت کلیه عوارضها و
سایر هزینه های مندرج در برگه محاسباتي نسبت به پرداختي های اولیه(به جز سهم خارج از شهرداری مانند آموزش و پرورش مشروط به
عدم افزایش زیربنا) خواهند بود وپروانه صادره در حکم پروانه اولیه خواهدبود وقابل تمدید خواهد بود.
تبصره:3دراجرای تبصره های فوق ساختمان هایي که اقدام به اخذپروانه های ساختماني نموده اند میبایت درمهلت مقررنسبت به اجرای پروژه
وتکمیل آن اقدام ودرموعدمقرر(یک ماه قبل اتمام مهلت پروانه ساخت)جهت اخذ مدارک مثبته ازشهرداری اقدام
نماینددرغیراینصورت بشرح ذیل اقدام میگردد.
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الف -ساختمانهایي که تایک سال بعدازمدتي که برای اتمام ساختمان درپروانه قیدشده است ناتمام ونیمه کاره بماندعالوه بررعایت
تباصر9و2درزمان تجدیدپروانه ساختماني مشمول پرداخت %95کلیه ردیف ها(تحت عنوان تاخیردراتمام ساختمان) خواهدبود.
ب-ساختمانهایي که تادوسال وباالترازمدتي که برای اتمام درپروانه ساختماني قیدشده است ناتمام ونیمه کاره بماندعالوه بررعایت
تباصر9و2درزمان تجدیدپروانه ساختماني مشمول پرداخت%25کلیه ردیفهای عوارض (تحت عنوان تاخیردراتمام ساختمان)خواهندبود.
ج :-پروانه های ساختماني که قبل از سال 9301وبراساس مصالحه نامه های تنظیمي ومجوز شورای اسالمي شهر صادر گردیده است در هنگام
اجرای تبصره  2از این ماده(تجدیدبنا) مشمول پرداخت مابه التفاوت کلیه ردیفهای عوارض خواهندبود ،به استثنای تراکم وپارکینگ که
معادل %98مبلغ محاسبه شده آن اخذ میشود.
تبصره  : 2مدت اعتبار پروانه های ساختماني طبق جدول ذیل خواهد بود که میبایستي درپروانه های صادره درج گردد.
 .9پروانه های ساختماني مسکوني تا سه طبقه (با احتساب پارکینگ ) دارای 92ماه اعتبار است .
.2پروانه های ساختماني مسکوني تا پنج طبقه (با احتساب پارکینگ ) دارای  90ماه اعتبار میباشد .
 .3پروانه مجتمع های مسکوني تجاری و صنعتي و اداری ومختلط تا288واحد دارای  22ماه اعتبار میباشد.
 .2پروانه مجتمع های مسکوني تجاری و صنعتي و اداری ومختلط بیش از288واحد دارای  36ماه اعتبار میباشد.
 -10بهاء خدمات ناشی ازانصراف دريافت پروانه ساختمانی:
عوارض وصولي در شرایط زیر طبق تعرفه محاسبه شده با کسر  %5کارمزد مجموع مبالغ پرداختي اعم از چک ونقدی به مودی مسترد
خواهد شد :
 .9مجوز صادره ازهرنوع اگراز طرف مراجع قضایي ابطال شده باشد .
 .2چنانچه مودی قبل از صدور هر گونه مجوزی توسط شهرداری انصراف و درخواست استرداد بهاء خدمات نماید .
تبصره  :9درصورتیکه مجوز صادره به علت اشتباهات شهرداری منجر به ابطال گردد بدون کسر کارمزد مبلغ دریافتي مسترد گردد.
تبصره:2کسر نرخ موضوع این ماده به سایر عوارض پرداختي اعم از عوارض کسب و خودرو و ...تسری دارد.
 -17نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی :

صدور پروانه ساختماني وپایانکار وعدم خالف،تبدیل و ...المثني فقط با تائید مراجع ذیصالح از جمله نیروی انتظامي در موقع مفقودی
 ،سرقت  ،آتش سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه بعد از محرز شدن وقوع حادثه با اخذ کارمزدی معادل 00555لاير برای هرمترمربع
پروانه صادره مقدورخواهدبود.
-18عوارض ابقاء ساختمان
 -90-9در خصوص بناهای مسکوني غیرمجاز احداث شده قبل از تصویب طرح هادی ( )9372که وضعیت اعیاني فعلي ساختمان
بیشترازتراکم مجاز نباشد  ،بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده  988قانون شهرداری مجاز تلقي شده وصرفاً عوارض صدور
پروانه معادل عوارض روز (زمان رسیدگي ) به شرح بندهای مربوط به این تعرفه وصول و پایانکار یا عدم خالف صادر خواهد
شد  ،بنای مازاد بر تراکم مازادبرتراکم (68درصد) در کمیسیون ماده صد رسیدگي خواهد شد .
 -90-2بناهای ابقا ء شده در کمیسیون ماده  988قانون شهرداریها به شرح ذیل مشمول عوارض میشوند .
الف :در کاربری درکاربری عالوه بر جرایم  ،معادل یک برابرکلیه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به استثنای عوارض
کسری پارکینگ دریافت میگردد.
ب-درکاربری غیرمربوط عالوه برجرائم ،معادل 9/25برابرکلیه عوارض احداث بنامشابه عوارض صدورپروانه به استثنای عوارض کسری
پارکینک
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ج :امالکي که درسنوات قبل درکمیسیون ماده صدرسیدگي ومنجربه صدور رای گردیده ومالک یامالکین نسبت به پرداخت درصدی از
عوارض متعلقه زمان آخرین مراجعه اقدام نموده اندمشمول پرداخت درصدباقیمانده عوارض متعلقه برابراین تعرفه میباشند.
د:کلیه امالک باهرنوع کاربری (تجاری ،مسکوني و )...که دارای پایانکار قبل ازسال9302درهر باب یاواحد مشخص میباشندمشمول پرداخت
عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیاني نمیگرددند.
تذکر:درصورتیکه ملک دارای رای کمیسیون ماده صدقبلي بوده ومالک نسبت به پرداخت کل مبلغ جریمه اقدام کرده باشد بدین شرح مشمول
بندهای فوق میگردد(تاپایان سال9308مشمول پرداخت %38عوارض متعلقه وازسال9309تا9318مشمول پرداخت%58عواض متعلقه
وازسال9319به بعدبرابرصددرصدفرمول فوق عمل میگردد.
و:امالک مسکوني ای که در سنوات قبل در کمیسیون ماده988رسیدگي شده وصرفاً دارای رای جریمه نقدی میباشند ومالک تاکنون
نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده ودرحال حاضر با مراجعه به شهرداری تقاضای پروانه تخریب ونوسازی را دارند انجام مراحل
صدور مجوز مورد تقاضا منوط به تسویه کل مبلغ ریالي رای کمیسیون ماده 988صادره میباشد.
 - 19عوارض قطع اشجار(درصورت وجودشرايط الزام آور) :

 : 91 -9عوارض مربوط به قطع اشجار با اخذ مجوز :
برای جبران خسارات وارده ناشي از قطع درختاني که در معابر ،خیابان ها ،میادین و باغهای عمومي توسط مالکین امالک مجاوز و امالک
خصوصي بنا به ضرورت و نیاز با هماهنگي و مجوز شهرداری قطع میشود و عوارض به شرح ذیل پیش بیني و وصول میگردد.
 -9درخت (نهال)با محیط بن تا  95سانتي متر هر اصله بصورت پایه 9/888/888ریال
 -2درخت با محیط بن از  95تا  58سانتي متر عالوه بر9/888/888ریال به ازاء هر سانتي متر مازاد بر  95سانتي متر  288/888ریال
وصول میشود .
 -3درخت با محیط بن 58تا 988سانتي متر عالوه بر9/888/888ریال به ازای هرسانتي متر مازاد بر 95سانتي متر به مبلغ 358/888
ریال وصول میشود .
 -2درختان بامحیط بن باالی 988سانتي متر عالوه بر 9/888/888ریال به ازای هر سانتي متر مازاد بر95سانتي متر مبلغ 288/888ریال
وصول میشود .
 : 91-2جرایم مربوط به قطع اشجار بدون مجوز :
-9جرایم مربوط به خیابانها و معابر براساس عوارض قطع اشجار در بندهای 9تا 2با ضریب  3برای کاربری تجاری وضریب2/5برای مقابل یا
مجاور مسکوني محاسبه گردد.
-3جرایم مربوط به درختاني که در امالک تجاری وصنعتي قرار مي گیرند براساس عوارض بندهای 9تا  2با ضریب  5محاسبه گردد.
-2جرایم باغاتي که ساخت وساز غیرمجاز به منظور مسائل مسکوني و نگهباني انجام مي گیرد براساس بندهای 9تا  2با ضریب  3وبرای
صنعتي وتجاری در این باغات براساس بند(3باضریب )5محاسبه گردد
ج  :در مواردی که درختان مثمر باردهي خود را بعلت کهولت – آفت و بیماری از دست داده ویا در شرف سقوط باشند و مالک تقاضای قطع و
جابجایي آن را داشته باشد ابتدا میبایست نظر فني جهاد کشاورزی شهرستان اخذ،سپس بنابر تشخیص کمیسیون ماده 7شهردایها قابل
تصمیم گیری خواهدبود.
تعویفات :مالکین وصنوفي که در حریم ملک خود به نگهداری وآبیاری فضای سبز درختان غرس شده اهتمام الزم دارند با نظر کارشناسان
فضای سبز وتائید کمیسیون ماده 7شهرداری از پرداخت عوارض حفظ وایجاد فضای سبز شهری مشمول تخفیف خواهد شد.
تبصره:در کلیه موارد باید به ازاء هر درخت قطع شده تعداد  3اصله نهال جایگزین گردد.
 – 26بهاء خدمات حفظ وايجادفضای سبز :
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به منظور حفظ و تامین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختماني برای اراضي با کاربری های مختلف اعم از مسکوني – تجاری
– صنعتي – اداری و سایر برای وصول بهاء خدمات حفظ وایجادفضای سبز در هنگام صدور پروانه ساختماني از مالکین یا متقاضیان صدور
پروانه به شرح ذیل اخذ مي شود .
 : 28 -9نرخ بهاء خدمات حفظ وایجادفضای سبز برای اراضي با کاربری مسکوني (براساس طرح مصوب توسعه شهری )
%28 ( A ÷ B )×D×F = H
در فرمول مذکور :
 = Aمتراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیر مفید )
 = Bعدد ثابت  95مترمربع عنوان متوسط سرانه مسکوني برای شهرهای استان تهران
 = Dسرانه پیش بیني شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی ) برای شهر قرچک عدد ثابت  92/5میباشد
.
 = Fحداقل هزینه ایجاد یک متر مربع فضای سبز در شهرها  38.888ریال در نظر گرفته شود .
 = Hمبلغ قابل پرداخت توسط متقاضي بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه .
تبصره  : 9نرخ بهای خدمات فضای سبز برای اراضي غیرمسکوني که در اثر رای کمیسیون های مختلف از فبیل مغایرتهای اساسي ،
غیراساسي و ماده  5که به کاربری مسکوني تغییر یافته و یا بر اثر ساخت وساز غیرمجاز طي کمیسیون ماده  988منجر به
صدور رای جریمه گردیده است در موارد فوق در فرمول به جای پارا متر  Dعدد  95که سرانه پیش بیني شده برای شهرهای
استان میباشد در فرمول جایگزین میگردد .

بعنوان مثال  :در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش بیني شده  92/5متر مربع باشد به جای پارامتر  Dعدد92/5
جایگزین میگردد ولي در صورتیکه موضوع شامل رای تایید شده کمیسیونهای اعالمي در بند فوق باشد بجای پارامتر  Dعدد
ثابت  95در نظر گرفته شود .
تبصره  : 2در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت میگردد با توجه به معضالت واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه
 95مترمربع بعنوان پارامتر  Dدر فرمول اعالم شده در نظرگرفته میشود ودرصورتیکه بنای تجاری احداث شده غیرمجاز باشد
بعد از رای کمیسیون های مربوطه حاصل فرمول با ضریب  9/5اعمال گردد

شــرح
ضریب سرانه فضای سبز

جدول محاسبه بهاء خدمات حفظ وایجادفضای سبز امالک مجاز و غیر مجاز با توجه به نوع کاربری
تجاری غیر مجاز

تجاری مجاز

اراضي مسکوني غیر مجاز

اراضي مسکوني مجاز

D = 22/5

D =95

D = 95

D = 92/5

 : 28-2بهاء خدمات حذف  %98فضای سبز از عرصه مسکوني و تجاری :
مالکین احداث بنای مسکوني و تجاری مکلف به اختصاص  %98عرصه به فضای سبز میباشند در صورتیکه مالک عرصه مورد نظر به
فضای سبز را اجراء و تبدیل ننماید به شرح فرمول مشمول پراخت جریمه عدم اجراء فضای سبز میباشند .
درفرمول مذکور :
)X=%98*s+(M+N+P
 = Mعدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع  18.888ریال میباشد .
 = Nعدد ثابت هزینه نگهداری یک سال یک متر فضای سبز که  18.888ریال میباشد .
 = Sمساحت عرصه کل پالک میباشد .
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 = Pارزش منطقه ای محل وقوع ملک میباشد .
 = Xمبلغ قابل وصول میباشد .
 – 28 - 3اختصاص  %25عرصه کارخانجات و کارگاههای صنعتي به امر فضای سبز :
متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههای صنعتي مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا اختصاص  %25عرصه باقیمانده را
برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند در صورتي که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد  %25عرصه برابر نقشه عمل و اجراء ننمایند
به شرح ذیل محاسبه میگردد .
%25×S×(M+N+P)=X
تبصره  :عوارض و جرایم مربوط به بند  91/9به کلیه کارخانجات و کارگاهها ی احداث شده غیر مجاز در گذشته نیز تسری دارد.
توضیح  :پارامتر ثابت  95 = Bدر خصوص بناهای کارگاهي و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربری های (تجاری – آموزشي – فرهنگي و
مذهبي – درماني وبهداشتي – اداری و انتظامي – تفریحي ورزشي – کارگاهي – حمل و نقل و انبار ) که براساس دفترچه طرح
هادی شهر قرچک استخراج گردیده است .
 - 21بهای ارائه خدمات به مهاجرين و اتباع خارجی :

بهای ارائه خدمات به مهاجرین و اتباع خارجه به شرح دستورالعمل صادره از دفتر اموراتباع و مهاجرین خارجي استانداری تهران به شرح
ذیل عمل شود :
الف  -با توجه به اسکان اکثریت مهاجرین در محدوده شهرها و روستاها و استفاده ایشان از کلیه خدمات ارائه شده توسط شهرداری ها و
دهیاریها  ،لذا مقرر گردید بهای ا رایه خدمات سالیانه به شرح ذیل از مهاجرین اخذ شود :
-9افرادمجرد ساالنه مبلغ 2/588/888ریال
-2خانواده های مهاجردو و سه نفره ساالنه مبلغ  2/588/888ریال
-3خانواده های مهاجرچهاروپنج نفره ساالنه مبلغ  3/888/888ریال
-2خانواده های مهاجر شش نفروباالترساالنه مبلغ2/888/888ریال
ب  -مهاجرین از طریق دفتر اداه کل امور اتباع و مهاجرین خارجي استانداری به شهرداریها و دهیاریهای هدایت و پس از پرداخت بهای
خدمات با اخذ مفاصا حساب و ارائه به دفتر اتباع جهت اقدامات الزم از قبیل تمدید کارت اقامت و  ...انجام خواهد شد .
ج-شهرداری مجازمیباشدتاحداکثربه میزان 58درصدازمبالغ وصولي رابااخذمجوزازشورای اسالمي شهرجهت مخارج اجرای طرح منظورنماید.
د -در صورت صدور بخشنامه از سوی دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجي استان تهران نحوه دریافت ومبالغ قابل تغییر میباشد.
 -22عوارض ارزش افزوده ناشی ازطرحهای عمران وتوسعه شهری :

 -22-9وصول هزینه خدمات معابرشهری از دستگاههای متولي ارائه خدمات شهری آب  ،برق  ،گاز ،مخابرات :
با توجه به اینکه تملک اراضي و توسعه معابر واقع در مسیر طرحهای عمران شهری و احداث معابر همه ساله شهرداری را با هزینه های
چشمگیری و قابل توجهي مواجه ساخته و بخش عمده ای از عوارض وصولي را جذب مي نماید  ،لذا هزینه خدمات بهره برداری
ازمعابرشهری به صورت ساالنه و براساس طول و عرض شبکه های احداث شده ( زمیني و هوایي ) و قیمت منطقه بندی اراضي موضوع
ماده  62قانون مالیاتهای مستقیم به استناد ماده  58قانون مالیات بر ارزش افزوده بشرح فرمول ذیل محاسبه و از دستگاههای ذیربط ،
ساالنه طي چهار مرحله (سه ماهه) وصول میگردد :
A=P*L*W
 -22-2وصول بهاء خدمات شهری ساالنه پست برق هوائي یا دکلهای مخابراتي  ،گاز و آب که در پیاده روها و خیابانها نصب یا احداث
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گردیده بشرح فرمول مقابل قابل وصول میباشد
A=28*P*S
در فرمول مذکور:
=Aبهاء خدمات بهره برداری ازمعابرشهری ساالنه
=Lطول شبکه موجود به مقیاس مترطول اعم از هوایي یا زمیني
= Wعرض شبکه
= Pقیمت منطقه ای
 =Sمساحت سطح اشغال پست
 – 23الحاق اراضی واقع درحريم به محدوده خدمات شهری:

در صورتیکه اراضي با هر گونه کاربری از حریم استحفاظي به محدوده خدماتي شهر الحاق و وارد شوند به منظور تامین سرانه های عمومي و
عوض و معوضه های شهرداری براساس تبصره  2قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتي و شهرداریها مصوب ، 9367/0/21
28%بیست درصد از اراضي مذکور را شهرداری دریافت خواهد نمود .
 – 24عوارض برتبلیغات محیطی به غیرازتابلوهای معرفی

برای محاسبه عوارض ماهیانه تابلوها و پانلهای تبلیغاتي نصب شده و دیوار نویسي بر روی اماکن تجاری  -اداری -صنعتي  -پزشکي -
درماني –صنفي و ..........بصورت عمودی مطابق فرمول ذیل عمل مي شود :
A=K×P×S
در فرمول خدمات تابلوهای تبلیغاتي :
 =Pقیمت منطقه ای روز دارائي
 =Kضریب عوارض انواع تابلو در کاربری های مختلف
 =Sمساحت تابلو یا دیوار

 =Aمبلغ عوارض ماهیانه

محاسبه بهاء خدمات حاصل ازسیماومنظرشهری ماهیانه تابلوهای تبلیغاتي و حداقل عوارض به ریال در کاربریها و صنوف مختلف
ردیف

شرح انواع تابلو و پانل با پایه و بدون پایه و دیوار نویسي

عوارض ماهیانه

حداقل عوارض تا یک متر مربع

9

نصب پانل و بنر تبلیغاتي در محلهای مورد تأیید شهرداری برای اماکن

9P*S=A

A >=68/888

2

دیوار نویسي بر روی دیوارهای مشرف به معابر و خیابانهای سطح شهر

%68P*S=A

A >=25/888

تبصره : 9تابلوهای مشاغل آموزشي،ورزشي،فرهنگي،خدماتي،بهداشت ودرمان دولتي از پرداخت عوارض جدول فوق معاف میباشند.
تبصره: 2تابلوهای مشاغل خودمعرف(شغل) سطح شهر از پرداخت عوارض فوق الذکر معاف میباشند
تبصره : 3برای تبلیغاتي که بر روی دیوارهای مشرف به معابر و خیابانهای سطح شهر نوشته میشوند مساحت دیوار نوشته شده (سطح نوشته
شده ) بعنوان مساحت تابلو لحاظ گردیده وعوارض متعلقه معادل (یک دوم) فرمول مربوطه فوق عمل مي شود .
 -25بهاء خدمات انبارها و سردخانه ها :
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برای محاسبه بهاء خدمات ماهیانه انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مساحت فضای انبارها و سردخانه ها و نوع استفاده از آنها برای
گروههای شغلي مختلف از جمله  :صنعتي ،کشاورزی  ،بازرگاني  ،تجاری و ...از فرمول ذیل استفاده میشود .
A=H+(S×P×K)÷988
در فرمول مذکور :
= Aخدمات ماهیانه
 = Hقیمت پایه صنف مندرج در جدول تعرفه
 = Pقیمت منطقه ای محل استقرار انبار یا سرد خانه
 = Sمساحت بنای انبار یا سرد خانه
 = Kضریب شغلي
ضریب شغلي که برای شغل های مختلف لحاظ میشود .
تجاری

بازرگاني

صنفي صنعتي

کشاورزی

K=9

K=8/75

K=8/5

K=8

تبصره  : 9فضای مربوط به شوارع  ،فضای سبز  ،تاسیسات و ساختمان های اداری ،انبارها و سردخانه بعنوان فضای انبار تلقي نمي شود .
 – 20عوارض بر فروش بلیط مسافر و بارنامه های حمل بار برون شهری :

عوارض بر بلیط مسافر و حمل و نقل بار برون شهری معادل پنج درصد ( )%5نرخ کرایه پیش بیني شده در بارنامه های رسمي توسط
بنگاههای باربری فعال در سطح شهر و یا آژانس های باربری مستقر در پایانه های باربری دریافت و بحساب شهرداری واریز مي نماید،
تسویه حساب منوط به انطباق وجوه واریزی با صورتحساب های مربوطه میباشد.
 -27عوارض برپايی بازارهای هفتگی

بابت برپایي بازارهای هفتگي و غرفه های سیار روزانه واقع در حوزه شهری  ،به ازای هر مترمربع مبلغ98.888ریال برای مدت یک روز کاری
وصول میگردد.
-28تکلیف واريزکنندگان وجوه پروانه ساختمانی در سال1397وقبل از آن

 -9کلیه افرادیکه که قبل از سال9316عوارض صدور پروانه های ساختماني را پرداخت نموده اند وبه دالیل مختلف پاسخ درخواست خود
را دریافت ننموده اند میبایست مابه التفاوت کلیه ردیفهای عوارض را بر اساس این تعرفه پرداخت نمایند(.درصورتیکه تاخیروعدم
صدورپروانه ساخت ازسوی شهرداری بوده وزمان انجام اموراداری به تاییدمسولین ذیربط زمان انجام اموراداری برسد مشمول این
بندنمیشود).
 -2کلیه افرادیکه که در سال9316عوارض صدور پروانه های ساختماني را پرداخت نموده اند وبه دالیل مختلف پاسخ درخواست خود را
دریافت ننموده اند حداکثر تاپایان وقت اداری روز9317/82/95مهلت دارندتانسبت به دریافت پاسخ درخواست خوداقدام نمایند وپس
از آن مشمول پرداخت مابه التفاوت کلیه ردیفهای عوارض خواهند بود.
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تبصره :بدیهي است در صورت تغییرضوابط شهرسازی(مانند ضوابط تراکم وحذف پارکینگ و)...که منجر به تغییرات در نحوه محاسبه
عوارض گردد،وصول مابه التفاوت ردیفهای مربوطه حتي در مهلت تعیین شده در بند2الزامي است.
 –29نحوه تقسیط مطالبات شهرداری :

در اجرای ماده 37قانون بخشي ازمقررات مالي دولت واصالح ماده 32آیین نامه مالي شهرداریها اصالحیه ماده  32آئین نامه
مالي شهرداریها.شهرداری بایدحداقل (%38سي درصد)ازعوارض ومطالبات خودازمودی رابطورنقدی وصول ومیتواند راسامابقي
راحداکثردر()36ماه تقسیط نماید.
مبلغ کارمزد = + 9 )÷2288تعدادماه × میزان بدهي × عدد نرخ کارمزد(
ردیف

مدت

نرخ کارمزد

ردیف

مدت

نرخ کارمزد

9

تا دوازده ماه تقسیط

معاف

3

تا  22ماه تقسیط

 7درصد

2

تا هیجده ماه تقسیط

5

2

بیش از22ماه وحداکثرتا36ماه

92درصد

-29-1نحوه اخذ مطالبات شهرداری:

تقسیط کلیه مطالبات شهرداری مستند به ماده32آئین نامه مالي شهرداریها توسط شهردار ولزوماً با تفویض اختیارایشان به معاونین ومدیران
مناطق شهرداری در سال 9317صورت میپذیرد.به نحویکه میبایست حداقل9/3ازمطالبات نقدا"دریافت ومابقی بادستورمسولین ذیربط
وتعیین تعدادماههای مشخص برابرجدول فوق تقسیط شود.
 - 36هزينة خدمات آماده سازی (ترمیم زيرسازی،جداول،آسفالت ولکه گیری معابر شهری)

از متقاضیان صدور پروانه ساخت ،اضافه اشکوب،توسعه بنا وتخریب وبازسازی و ...با توجه به عرض گذر وبر ملک به شرح فرمول ذیل محاسبه و وصول
میگردد .
%58L×B×958.888
 = Lعرض گذر پس از اصالحي
 = bبر زمین
 958.888ریال = عدد ثابت یک متر مربع خدمات آماده سازی

توجهات :
 -9در زمان صدور پروانه اضافه اشکوب  ،توسعه بنا و تخریب و بازسازی %08هشتاددرصد هزینه خدمات آماده سازی دریافت خواهدشد .
-2برای ملک هایي که دارای دو بر و بیشتر هستند خدمات آماده سازی طبق فرمول فوق برای تمام گذرها محاسبه واخذ میگردد.
 -3قطعاتي که بارعایت ماده989قانون شهرداری تفکیک شده وانجام عملیات آماده سازی بعهده مالک اولیه بوده ودارای موافقتنامه مالک
باشهرداری بوده ولي آماده سازی معابر وشوارع حاصل از تفکیک قطعات صورت نگرفته باشد عملیات آماده سازی معابر قطعات فوق الذکر توسط
شهرداری انجام پذیرفته وپس ازبرآورد هرمترمربع هزینه تمام شده هریک از قطعات توسط حوزه معاونت عمراني شهرداری و هنگام صدور پروانه
ساخت،هزینه آماده سازی از مالکین فعلي بصورت نقدی اخذ میگردد.
-2ازپالکهایي که دارای سند مالکیت قدیمي بوده وبدون رعایت ماده  989قانون شهرداری ها تفکیک شده اند باعنایت به اینکه فاقدسرانه های
خدماتي میباشندبه جهت تامین واجرای خدمات موردنیازدرهنگام صدورپروانه ساختماني معادل( %98ده درصد) از ارزش کارشناسي عرصه هریک
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ازقطعات بعدازرعایت اصالحي که توسط کارشناس رسمي دادگستری برآوردقیمت واعالم میگرددواز هریک ازمالکین قطعات به صورت ریالي
دریافت میگردد.
-5هرگونه خسارت به جداول وآسفالت معابر در هنگام ساخت وساز با قیمت کارشناسي شده توسط حوزه عمراني از مالکین هنگام مراجعه جهت
اخذ هرگونه جوابیه(عدم خالف،پایانکار و)....وصول میگردد(.ضمناً مسئولیت نظارت وگزارش دقیق برعهده مامور بازدید واحد صدور پروانه میباشد)
-6امالکي فاقدسابقه که تاکنون هزینه آماده سازی پرداخت نکرده اند برای یکباردرهنگام مراجعه به شهرداری 58درصدفرمول فوق الذکر هزینه
آماده سازی ازآنهادریافت میگردد.
 -31هزينه جمع آوری نخاله ها ی ساختمانی :

در امالک و اراضي فاقد حصار و مستحدثات که نخاله و پسماندهای ساختماني ریخته شود هر بار که توسط شهرداری جمع آوری گردد به ازای
هر متر مربع مبلغ  5.888ریال محاسبه و هنگام مراجعه مالک از ایشان اخذ خواهد شد .
A=K×S×11.111
تبصره:9مالکیني که نخاله ساختماني حاصل از ساخت وساز را جمع آوری ننمایند در صورتي که جمع آوری آن توسط شهرداری صورت پذیرد در
هنگام مراجعه به شهرداری واخذ هرگونه جوابیه (عدم خالف،پایانکار و).....به ازای هر کامیون 2.888.888ریال از مالک مربوطه اخذ میگردد.
(.ضمناً مسئولیت نظارت وگزارش دقیق برعهده مامور بازدید واحد صدور پروانه میباشد)
 – 32نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأديه بدهی دارندگان چکهای بال محل (برگشتی)

در اجرای ماده  2آئین نامه اجرائي قانون الحاق یک تبصره به ماده  9802قانون مدني مصوب  9376و همچنین مصوب  9377مجمع
تشخیص مصلحت نظام مبني بر پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارده به دارندگان چک بال محل بر مبنای نرخ تورم بر اساس
جدول شاخص ساالنه نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی موجود در سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران به آدرس
اینترنتي www.cbi.irبر اساس فرمول ذیل محاسبه و اخذ گردد.
مبلغ خسارت تأخیر تأديه = مبلغ چك ( -شاخص زمان صدور چك ÷مبلغ چك × شاخص فعلی چك)
در شهرداری قرچک جهت وصول حداکثری مطالبات معوقه ناشي از چکهای برگشتي وحواله ها بشرح فرمول ذیل عمل میگردد.
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأديه چك  %41:اصل مبلغ چك  -مبلغ چك × شاخص زمان صدور چك ÷شاخص فعلی چك
تبصره:1چکهای برگشتي وحواله هاکه دارای حکم دادگاه میباشند درفرمول فوق بدون لحاظ نمودن( )%28اقدام میگردد.
تبصره:2مبالغ محاسبه شده خسارت تاخیروتادیه برای مبالغ بیش از988/888/888ریال معادل  %08فرمول اخذمیگردد.
تبصره:2افرادیکه کل مبلغ چکهای برگشتي وحواله های خودراباهرسررسیددرسال 9317نقدا"به حساب شهرداری واریز نمایندمشمول
فرمول فوق الذکر نمیگردند.
 - 33تعیین اجاره بهای ماهیانه کیوسکهای مطبوعاتی

اجاره بهای ماهیانه کیوسکهای مطبوعاتي با مساحت استاندارد(3×2متر مربع)و رعایت دستورالعمل های صادره ازصاحبان کیوسکهای
مطبوعاتي بشرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد .
 :-9اجاره بهاء کیوسکهای مطبوعاتي مستقر در سطح شهر بر اساس قیمت پایه اعالمي ازسوی یک نفرازکارشناسان رسمي دادگستری وتصویب
وتایید نهایي شورای اسالمي شهرقرچک درسال 9317اخذخواهدشد.
:-2مساحت استاندارد نصب کیوسک2×3متر مربع بوده ونصب خارج از مساحت اعالم شده میسر نمیباشد.ولزوما" وشرایط خاص درهنگام
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اخذنظریه کارشناسی واعالم به آنها ،مساحت مازادمشمول اجاره بهای مضاعف میگردند
-3درصورتیکه بهره بردارومتصدی کیوسک خودخانواده ایثارگرباشدازپرداخت اجاره ماهیانه درسال0331معاف
میباشندومشمول بدهی گذشته نمیگردد.
تبصره:مالکان امالکي که اقدام به نصب دکل های مخابراتي وارتباطي(تلفن همراه،اینترنت،نصب خودپردازو)....درفضای عرصه یااعیان ملک
خویش مینمایندسالیانه معادل 25درصدازمبلغ ناخالص قردادازآنها اخذمیگردد.ضمنا این موضوع ارتباطي با اراءکننده سرویس(ادارات مربوطه)
نداشته ومالک ملک ملزم به پرداخت آن میباشد.
 - 34بهاء خدمات پسماند ( تعرفه نحوه تعیین بهای خدمات مديريت پسماند (شهری )

C= 0.0×060×3/0×)03+103(×) x/033.333(×1
)C=F×D×R*(Ct+Cd)×(1/4=<E1>=1/15)×(1/7<E1>=1
 = Fبعد خانوار شهری =  3/5نفر
 = Dروزهای سال=  315روز
 = Rسرانه تولید پسماند در شهر مربوطه = 1/5كیلوگرم
 = Ctهزينه جمع آوری و حمل و نقل يك كیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه = 131ريال
 = Cdهزينه دفع يك كیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه = 41ريال
 = E1نسبت عوارض نوسازی واحد مسكونی مورد نظر ) (xبه متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکوني در شهر قرچک
(388.888ریال) = ضریب تعدیل با شرط x÷388888= 8/2<E9<9/25
نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسمان تولیدی(حداقل این مقدار  8/7وحداکثر  9میباشد)= ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک
=E2ازمبداء
 =Cبهای خدمات پسماند یک خانوار شهری در شهر مربوطه (ریال)
تبصره :2بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکزو موسسات آموزشي و شرکت های دولتي و خدماتي که صنف محسوب نمي
گردند معادل ( %988صد درصد)عوارض نوسازی ملک (اعم از ملکي،اجاره ای،رهني یاوقفي)تعیین میگردد .
تبصره  : 9فعال" ازکلیه مشاغل سطح شهر معادل( %58پنجاه درصد) عوارض کسب ساالنه بعنوان هزینه بهای خدمات پسماند از واحد تجاری
مربوطه دریافت میگرددوضمنا"شهرداری ملزم به تعریف جدول مشاغل پرزباله وکم زباله جهت اجراءدرسال9317میباشد.
تبصره  : 2مساجد  ،حسینیه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف میباشند بدیهي است چنانچه دراین اماکن واحدهای غیر مرتبط (
مانند واحدهای تجاری و )...مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود .
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تبصره : 3کلیه اماکن آموزشي دولتي یاخصوصي و مدارس ( ابتدایي  ،راهنمایي  ،متوسطه ) دولتي از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند
معاف میباشند .
تبصره  : 2کلیه تولید کنندگان پسماند عادی و کشاورزی مستقر در حریم شهرها مکلفند هزینه تمام شده خدمات جمع آوری  ،جداسازی ،
پردازش و دفع پسماند را به حساب شهرداری واریز نمایند .
تبصره:5شهرداری ملزم به دریافت هرساله آیتم فوق الذکر ازشهروندان میباشد.
 - 35جريمه استرداد وسايل جمع آوری شده توسط مامورين اجرائیات(سدمعبر و تخلفات ساختمانی) و فک پلمپ:

درهنگام استرداد وسایل افرادی که باعث ایجاد سد معبر و یا تخلف ساختماني مي گردند و از متقاضیان آنها (به جزء
وسایل جزئي ) وهمچنین امالکي که در اثر تصمیمات متخذه کمیسیونهای مقرر منجر به پلمپ میگردد ،در صورتي که
توسط مالکین نسبت به فک آن بدون هماهنگي و اخذ مجوز از شهرداری اقدام گردد به شرح فرمول ذیل هرمرتبه
هزینه ای تحت عنوان (جریمه فک پلمپ واسترداد وسایل)اخذ میگردد.
K= 9/888/888
تبصره :9جهت استرداد وسائط نقلیه و وسائل ولوازم ساختماني سنگین و نظایر آن در هر نوبت جریمه برابر  Kاخذ میگردد.
تبصره:2هزینه جرثقیل جهت حمل ونقل نیوجرسي در هرنوبت مبلغ2/888/888ریال از مالکین مربوطه اخذ میشود.
 – 30بهای خدمات حق آسفالت ولکه گیری وترمیم حفاری:

به منظور جبران خسارات ناشي از حفاریهای صورت گرفته توسط ادارات آب ،برق ،گازشهری ،مخابرات و  ...هزینه ترمیم و
لکه گیری بر اساس متر طول وبه شرح جدول ذیل محاسبه و دریافت میگردد.
T×A×M=N

فرمول وجدول محاسبه هزینه حفاری

مبلغ

توضیحات

618/888ریال

درصورتیكه معبربه صورت آسفالت و بتن باشد

528/888ریال

درصورتیكه معبرخاكی باشد

: A-3عرض حفاری : N-2مبلغ قابل وصول بهای خدمات حق

:M-9مبالغ ذکر شده در جدول : T-2طول حفار
آسفالت
 -37تعرفه ارزش معامالتی ساختمانها :

حسب مفاد تبصره  99ماده  988قانون شهرداریها جهت محاسبات جرائم تخلفات ساختماني درکمیسیون ماده صد در سال  9317بشرح جدول
ذیل میباشد .
رديف

امالك با كاربريهای مختلف

1

ساختمان مسكونی تا 4طبقه
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1
3

ساختمان تجاری

 1/111/111ريال

 811/111ريال

ساختمان اداری،فرهنگی وسایر

811 /111ريال

 111/111ريال

4

سوله ها،انبارها وكارگاههای صنعتی دارای كاربری مصوب

 411/111ريال

 351/111ريال

5

ساختمان مسكونی روستايی

 151/111ريال

 111/111ريال

1

ساختمان تجاری روستايی

 911/111ريال

 511/111ريال

7

ساختمان مسكونی بیش از4طبقه-پنجم وباالتر

 511/111ريال

-------

8

ديواركشی باهر نوع مصالح

 111/111ريال

-------

9

سوله ها،انبارها وكارگاههای صنعتی فاقد كاربری

 111/ 111ريال

-------

11

كسری پاركینگ

 811/111ريال

-------

11

طبقات مازاد بر طرح تفضیلی
تبديل پاركینگ به كاربری غیر ،وياغیرقابل استفاده بودن

11

واحدپاركینگ كه موجب كسرتعدادپاركینگ گردد.

 4/111/111ريال

-------

 5/111/111ريال

-------

تبصره:شهرداری ملزم میباشدازهرگونه تبديل کاربری پارکینگ به غیر تحت هرشرايطی جلوگیری نمايد.

 –83هزينه کفن و دفن اموات و فروش قبر:

باتوجه به بند  93ماده  55قانون شهرداریها نرخ فروش قبر و خدمات اختصاصي به اموات در آرامستانهای سطح شهر که توسط
شهرداری اداره میشود بشرح ذیل میباشد که از صاحبان اموات دریافت میگردد .
 -9بهای فروش هر قطعه قبر مبلغ  9.888.888ریال
 -2هزینه کفن ودفن هر میت مبلغ  358.888ریال
 – 39حق استفادة خودروها از پارکینگ در معابر شهری وعمومی و مقابل تاالرها  ،آژانسها و تاکسی سرويسهای سطح شهر:

 - 9با توجه به قراردادهای منعقده تاالرها در مراسمهای مختلف با مشتریان خود به ازای هر  98صندلي میبایست حق پارکینگ
یکدستگاه خودرو به
مبلغ  5.888ریال به حساب شهرداری واریز نمایند .
تبصره  :تاالرهای دارای پارکینگ اختصاصي مشمول پرداخت یک/دوم مبلغ فوق میباشند.
 – 2از آژانسها و تاکسي سرویسهای سطح شهر که فاقد پارکینگ اختصاصي بوده و خودروهای خود را در معابر پارک مینمایند به ازای هر
دستگاه خودرو تحت پوشش برابر اعالم سازمان تاکسیراني ماهانه مبلغ  68.888ریال هنگام پرداخت عوارض کسب ساالنه اخذ
میگردد .
-3بابت هزینه پارک وسائط نقلیه در خیابانهای اصلي وپرتردد شهر با صالحدید شهرداری واخذمجوز از شورای اسالمي شهرکه توسط
پارکبان کنترل خواهدشد به ازای ورودی پارک مبلغ5/888ریال وپس از گذشت یکساعت به ازای هر ساعت مبلغ9/888ریال اخذ
میگردد
-46حق بازديد و فروش نقشه هوائی

از متقاضیان پروانه ساختماني  ،عدم خالف  ،مفاصا حساب  ،پایانکار  ،استعالمها ( ادارات  ،بانکها  ،محاضر و  )...که نیاز به حضور
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تعرفه عوارض ونرخ خدمات وسایردرآمدهادرسال 9317
کارشناسان حوزه شهرسازی و عمراني در محل وقوع ملک بوده و ضرورت تهیه نقشه هوائي را دارند به شرح جدول ذیل حق کارشناسي و
نقشه هوائي دریافت میگردد .
ردیف

شرح

هزینه کارشناسي ( بازدید)

هزینه فروش هر شیت نقشه هوائي

9

امالک با مساحت تا  588متر مربع عرصه یا اعیان

 388/888ریال

 988/888ریال

2

امالک با مساحت بیش از  588متر مربع عرصه یا اعیان

 688/888ریال

 288/888ریال

-41هزينه معاينه فنی خودروها

-9نرخ هزینه های معاینه فني خودروها وموتورسیکلت ها بشرح جدول ذیل تعیین میگردد.
مبلغ به ريال

نوع خودرو
معاينه فنی مکانیزه

تست مخازن

سايرقسمتها

جمع

عادی

()998/888

-----

-----

()998/888

گازسور

()998/888

()998/888

()18/888

()398/888

عادی

()258/888

-----

-----

()258/888

گازسوز

()998/888

()925/888

()925/888

()368/888

-----

()28/888

-----

-----

()28/888

خودروهای سبک
خودروهای سنگین
موتورسیکلت

تبصره:9درخصوص خودروهای گازسوز به ازای هر مخزن مازاد بریک مخزن مبلغ78/888ریال به هزینه تست مخازن اضافه میگردد.
تبصره:2چنانچه به درخواست مرکز معاینه فني مجاز وتائید شرکتهای صالحیتدار مورد تائید سازمان ملي استاندارد ایران نیاز به بازوبسته کردن
وآزمونهای مربوط باشد هزینه انجام آزمون مبلغ588/888ریال به ازای هر مخزن اضافه میگردد
-2نرخ هزینه های معاینه فني خودروها وموتورسیکلتها برای هربار مراجعه بعدی ظرف مدت پانزده روز پس از مراجعه اول(به منظور رفع نقایص
تشخیص داده شده در مراجعه اول)بشرح ذیل تعیین میشود.
نوع خودرو

مبلغ به ريال

خودروهای سبک

28/888

خودروهای سنگین

28/888

موتورسیکلت

98/888

تبصره:9مهلت مقرر در این بند برای خودروهای گازسوز مشمول تبصره2بند  9یکماه تعیین میشود.
تبصره:2نرخ ارائه خدمات برای مراجعات بعد از انقضاء مدت تعیین شده پس از مراجعه اول معادل اولین مراجعه محاسبه خواهد شد.
تبصره:3درهنگام صدور مجوزتاسیس مراکز معاینه فني خودروهاوموتورسیکلت هاوسایر ملزومات مرتبط با آنها ،شهرداری مجاز خواهدبودباارائه
الیحه به صورت موردی وکسب مجوزازشورای اسالمي شهرقرچک مبالغي را بعنوان بهاءخدمات ازمتقاضیان اینکار اخذنماید.
تبصره::2جرائم دیرکرد وتاخیر ناشي از عدم پرداخت بموقع عوارض سالیانه خودروها در صورت پرداخت نقدی اصل عوارض دریافت نخواهدشد.
تبصره:5شهرداری در صورت صالحدید میتواند سیاست تشویقي جهت مراجعین پرداخت عوارض معاینه فني خودروها در نظر گرفته وپس از
اخذمجوز از شورای اسالمي شهر اعمال نماید.
-42مالیات بر ارزش افزوده
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تائید استانداری تهران

استانداری تهران
شهرداری قرچک
تعرفه عوارض ونرخ خدمات وسایردرآمدهادرسال 9317
با عنایت به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال9307مجلس شورای اسالمي،شهرداری موظف است برابر نرخ اعالم شده توسط
وزارت امور اقتصادی ودارایي نسبت به وصول مالیات بر ارزش افزوده ازردیفهای خدماتي تعیین شده طبق دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه
اقدام نماید.
 - 43تعرفه عوارض مشاغل :

شهرداری میتواند عوارض سالیانه کسبه را با توجه به گروه شغلي صنف و قیمت پایه صنف و با در نظر گرفتن قیمت منطقه بندی دارائي و
مساحت محل کسب به شرح فرمول مندرج در جدول ذیل محاسبه و نسبت به اخذ عوارض کسب از اشخاص اقدام نمود .
عوارض ماهیانه اصناف »» )A=H+((P × S)÷988
درفرمول مذکور :
 = Aمبلغ عوارض ماهیانه هریک از صنوف
 = Pقیمت منطقه ای روز دارائي
عناوين گروه شغلی اصناف

گروه

 = Hقیمت پایه واحد کسبي
 = Sمساحت واحد کسبي
عناوين گروه شغلی اصناف

گروه

9

فروشندگان خواربار و مواد غذائي و خشکبار و ...

0

تعمیر کاران و فروشنده گان لوازم برقي  ،الکتریکي  ،صوت و تصویری و فیلمبرداری و نظایر آن

2

فروشندگان اغذیه و خوراکیها وکافه قنادیها و ...

1

فروشندگان قطعات اتومبیل و موتور سیکلت و ..

3

فروشندگان لوازم خانگي  ،صنعتي و نظایر آن

98

درودگران  ،سازندگان و فروشندگان مبل و صندلي  ،صنایع فلزی  ،آهن کاری

2

فروشندگان لوازم التحریر  ،آرایشي و ...

99

فروشندگان مصالح ساختماني و ابزار آالت و....

5

فروشندگان پوشاک و قماش  ،کیف و کفش و ..

92

فروشندگان طال و جواهر و ساعت و ...

6

خدمات عمومي و پزشکي و .......

93

جایگاههای فروش موادنفتي و سایر اقالم و نظایر آن

7

خدمات اتومبیل و نظایر آن

92

------------------------------------------------

تبصره  : 9بدهیهای سنوات گذشته نیز بر اساس این تعرفه محاسبه ومعادل آن برای هرسال محاسبه واخذخواهدشد.
تبصره:2کارگاههای تولیدی وخدماتي موضوع قانون ارزش افزوده ازجدول صنوف مستثني میباشند.
تبصره:3مشاغلي که توسط دیوان عدالت اداری اخذعوارض ازآنهاخالف قوانین ومقررات تشخیص داده شده است ازفرمول فوق مستثني میباشند.

فهرست عناوين گروههای شغلی و صنوف بشرح جدول پیوست
رديف

عناوين گروههاي شغلي و صنوف

پايه ماهيانه به
لاير

111

گروه يك  ( -خواربار و مواد غذائي و خشكبار و نظاير آن )

H

111

آب نبات و نقل فروش و توليد کنندگان و عمده فروش آب نبات پز جزء

000222

111

انبار و پخش نوشابه های غبر الکلی

020222

113

بار فرو شان (ميوه و تره بار)

000222

114

برنج فروشان

020222

115

بنکداران مواد غذايی

000222
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111

چوبداران اغنام و احشام

000222

117

خواربار فروش (عطاری و سقط فروش )

000222

118

سبزی فروشی ها و سبزی خرد کنی

000222

119

سوپر مارکت داران

000222

111

عمده فروشان خرما – خيار شور – پنير

000222

111

عمده فروشان خوراک دام و طيور  ،علوفه

000222

111

عمده فروشی و توزيع کنندگان مرغ

000222

113

فروشندگان آجيل و خشکبار (جزء )

000222

114

فروشندگان ترشی جات  ،مربا جات  ،سس و رب گوجه فرنگی

000222

115

فروشندگان جزء (بند ) 000

000222

111

فروشندگان چای (داخلی و خارجی )

000222

117

فروشندگان ضايعات و نان خشک

000222

118

فروشندگان قهوه و کاکائو

000222

119

فروشندگان مواد پروتئينی(پرورش اندام )

000222

111

قصابی (فروش گوشت گاوی  ،گوسفندی)

000222

111

کشک سايی

000222

111

لبنيات (ماست بندان)

000222

113

مراکز فروش و عمده فروشی سوسيس و کالباس (فرآورده های گوشتي )

020222

114

مرغ و ماهی  ،پرنده ،تخم مرغ فروشی

020222

115

ميوه فروشان جزء

000222

111

يخ فروشان

000222

117

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه
مشاغل مشابه موجود محاسبه ميگردد

رديف

عناوين گروههاي شغلي و صنوف

پايه ماهيانه

111

گروه دو  ( -فروشندگان اغذيه و خوراکيها و کافه قناديها  ،نانوائيها و نظاير آن )

H

111

اغذيه فروشی ها ( خوراک سرد و گرم )

020222

111

پخش عمده بستنی

020222

113

توليد کنندگان و فروشندگان نان سنتی

000222
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114

توليدكنندگان و فروشندگان عمده نمک

020222

115

جگرکی

000222

111

چلو کبابی و چلو خورشتی

000222

117

رستورانها

020222

118

شيرينی فروشی(فقط)

020222

119

فروشندگان آرد

000222

111

قنادی (شيرينی پزی)

000222

111

قهوه خانه و چای خانه

000222

111

کافه تريا و بستی فروشی ،آب ميوه فروش

000222

113

کافه قنادی (پخت و فروش)

000222

114

کافی نت و کافی شاپ

020222

115

کبابی  ،حليم پزی ،آش فروشی ،لبو فروشی و باقال پز

000222

111

کله پزی و سيرابی فروشی

000222

117

نانوائی ماشينی  ،فانتزی  ،فرپزی

000222

118

نانوايی سنتی و سفيد پزی

000222

119

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه
مشاغل مشابه موجود محاسبه ميگردد

311

گروه سه  -فروشندگان لوازم خانگی – صنعتی و نظاير آن

H

311

آئينه ساز و آئينه فروش و شمع دان ساز

000222

311

باسکول و قپان داران

000222

313

برزنت فروشيها

000222

314

پرده دوزی  ،پرده فروشی و نصب انواع پرده و پارچه

000222

315

تعميرکاران و رفوگران فروش و تعميرات پشتی

000222

311

دفاتر قالی شوئی

000222

317

زری بافی و ترمه دوزی

000222

رديف

عناوين گروههاي شغلي و صنوف

پايه ماهيانه

318

سازندگان و فروشندگان دکه  ،کيوسک  ،کانکس و کانتينر و نظاير آن

000222
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319

سازندگان و فروشندگان مجسمه های تزئينی

000222

311

سمساری و امانت فروشی

000222

311

صنايع فلزی ،چوبی  ،پالستيکی و فروشندگان انواع ظروف روی و آلومينيوم ،تزريق
پالستيک

000222

311

طراح و سازنده آرم های مختلف تجاری

000222

313

عمده فروشان انواع ابزار صنعتی از قبيل دستگاه جوش ،ماشين تراش ،مته برقی،
کمپرسور  ،پمپ آب و نظاير آن -دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی

020222

314

عمده فروشان ظروف و لوازم پالستيک و مالمين

000222

315

فروشندگان اجناس لوکس کادوئی

000222

311

فروشندگان انواع باطری  ،ساعت و ماشينهای تحرير و نظاير آن

000222

317

فروشندگان انواع ميزهای شيشه ای

000222

318

فروشندگان باسکول و ترازوهای بزرگ

000222

319

فروشندگان پتو ،روتختی ،حوله  ،انواع لحاف پشم شيشه ،بالش ،گلدوزی

000222

311

فروشندگان جزء ( بند( 000

000222

311

فروشندگان جزء ( بند ( 000

000222

311

فروشندگان جزء ( بند( 000

000222

311

فروشندگان جزء ماشين های بستنی ،چرخ گوشت ،قهوه جوش ،ترازوهای عقربه دار

000222

311

فروشندگان چينی و بلور جات

000222

311

فروشندگان خط و گوشی موبايل و تلفن ثابت

000222

313

فروشندگان سماور ،چراغ خوراک پزی  ،فانوس ،چراغ توری ،المپ های گازی  ،برقی  ،نفتی
000222

314

فروشندگان شومينه و لوازم آن

000222

315

فروشندگان صنايع دستی – جارو دستی  ( -جارو رشتی ) جعبه های  0سانتی (برای
تزئين )

000222

311

فروشندگان ظروف يک بار مصرف

000222

317

فروشندگان فرش دست باف

000222

318

فروشندگان فرش ماشينی

000222

319

فروشندگان گلهای طبيعی و درختچه های تزئينی  ،توپ های تزئينی

000222

331

فروشندگان گليم  ،جاجيم  ،زيلو

000222

31
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331

فروشندگان لوازم خانگی  ،الکتريکی  ،نفتی  ،گازی  ،يخچال فريزر ،بخاری  ،کولر و
نظاير آن

020222

331

فروشندگان لوازم صوتی و تصويری

020222

رديف

عناوين گروههاي شغلي و صنوف

پايه ماهيانه

333

فروشندگان موکت و انواع کفپوش و کاغذ ديواری پرده کرکره

000222

334

فروشندگان و سازندگان ظروف و لوازم سفالين

000222

335

فروشندگان و نصب کنندگان پارتيشن

000222

331

کارگاه های پنجه کشی و اتو کشی جوراب و دست کش

000222

337

کرايه دهندگان ظروف و وسايل پذيرائی

000222

338

کرايه دهندگان وسايل برقی نظير بلندگو  ،پنکه  ،چراغ ،و نظاير آن

000222

339

نخ ريس

000222

341

نمايشگاه لوستر برای هر طبقه اضافی

000222

341

نمايشگاه لوستر بيش از دو دهنه

000222

341

نمايشگاه لوستر تا دو دهنه

020222

343

نمايندگی ماشين های بافندگی و انواع چرخ های خياطی و خانگی و صنعتی

000222

344

نمايندگی های ماشين های بستنی ،چرخ گوشت ،قهوه جوش ،ترازوهای عقربه ای

000222

345

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه مشاغل مشابه موجود محاسبه ميگردد

411

گروه چهار  -فروشندگان لوازم التحرير  -آرايشي بهداشتي و نظاير آن

411

تابلو نويسي – نقاشي – خطاطي – طراحي – تايپ و عريضه نويسي و نظاير آن

000222

411

چاپخانه داراي ماشينهاي افست

000222

413

چاپخانه داراي ماشينهاي هم سطح

000222

414

خرازی فروشان

000222

415

سازندگان تابلوهاي نئون و پالستيك – الك و مهر ژالتيني – برنجي

000222

411

سازندگان و فروشندگان وسائل موسيقي سنتي

000222

417

صابون پز و صابون فروش عمده

000222

418

عمده فروشان اسباب بازي ( وارد كنندگان)

000222

419

عمده فروشان انواع کاغذ -دفتر سازی – پاکت سازی

000222

411

عمده فروشان دستمال های کاغذی

000222
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H

تائید استانداری تهران

استانداری تهران
شهرداری قرچک
تعرفه عوارض ونرخ خدمات وسایردرآمدهادرسال 9317
411

فتوکپی پرس کاران گواهينامه  ،کارت شناسايی  ،و نظاير آن

000222

411

فروشندگان تابلو و گالريهاي نقاشي و هنري

000222

413

فروشندگان جزء ( اسباب بازي بند ) 020

000222

414

فروشندگان جزء (بند )020

000222

415

فروشندگان عمده انواع لوازم التحرير ابر تخته پاک کن

000222

رديف

عناوين گروههاي شغلي و صنوف

411

فروشندگان عينك طبي و آفتابي

020222

417

فروشندگان کارت عروسی

000222

418

فروشندگان کاموا

000222

419

فروشندگان لوازم آرايشي و زيبائي و عطريات

000222

411

فروشندگان لوازم التحرير جزء انواع پوستر

000222

411

فروشندگان لوازم مهندسي  ،نقشه برداري و نقشه كشي ( جزء )

000002

411

فروشندگان ماشين های اداری  ،رايانه ای و خدمات رايانه ای

020222

413

فروشندگان ماشين های حساب  ،تحرير ،زيراکس  ،پلی کپی  ،فتوکپی و نظاير آن

000222

414

فروشندگان وسائل برقي

020222

415

کتاب فروشی ها و لوازم التحرير

000222

411

کليشه و گراور سازی چاپخانه

000222

417

مؤسسات انتشاراتي و چاپ – لوازم التحرير

000222

418

موسسات انتشاراتی

000222

419

موسسات چاپ نقشه  ،اوزاليد  ،زيراکس

000222

431

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه
مشاغل مشابه موجود محاسبه ميگردد

511

گروه پنج  -فروشندگان پوشاک و قماش – کيف و کفش و نظاير آن

H

511

بنکدار و عمده فروشی پارچه

000222

511

پوشاک فروش

000222

513

تعميرکاران کفش واکسی ها

000222

514

خياطی زنانه

000222
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پايه ماهيانه

تائید استانداری تهران

استانداری تهران
شهرداری قرچک
تعرفه عوارض ونرخ خدمات وسایردرآمدهادرسال 9317
515

خياطی مردانه

000222

511

سيسمونی  ،لباس نوزاد

000222

517

فروشگاههای بزرگ لباس و پوشاک و نظاير آن

000222

518

فروشندگان انواع جوراب و زيرپوش و نظاير آن  ،دستکش  ،کيسه حمام  ،کاله  ،شرت
بچه گانه کش باف

000222

519

فروشندگان انواع چادر و خيمه سازان

000222

511

فروشندگان انواع لوازم خياطی

000222

511

فروشندگان جزء پنبه

000222

511

فروشندگان کاالی کش باف – تريکو – بچه گانه

000222

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه
مشاغل مشابه موجود محاسبه ميگردد
پايه ماهيانه

رديف

عناوين گروههاي شغلي و صنوف

513

فروشندگان کفش ماشينی

020222

514

فروشندگان کفش های دست دوز

020222

515

فروشندگان کيف  ،چمدان  ،سراجان  ،کمربند

000222

511

فروشندگان و کرايه دهندگان لباس عروس

000222

517

فروشندگان وسايل ورزشی و بدنسازی

000222

518

قماش فروشان

000022

519

لباسشويی و خشک شوئی

000222

511

لحاف دوز ،پنبه زن  ،نخ بافی

000222

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه مشاغل مشابه موجود محاسبه ميگردد
111

گروه شش  -خدمات عمومی و پزشکی و نظاير آن

111

آرايشگاه زنانه

000222

111

آرايشگاه مردانه

000222

113

آژانس کرايه دهی اتومبيل سواری

000022

114

آژانس های فروش بليط هواپيمايی – زمينی – دريايی – ريلی

000222

115

آموزشگاه رانندگی

000022

111

آموزشگاه ماشين نويسی ،حسابداری ،تقويتی ،نقشه برداری ،الکترونيک  ،آرايش
،خياطی ،خطاطی ،نقاشی ،موسيقی و نظاير آن

000222

34
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H

تائید استانداری تهران

استانداری تهران
شهرداری قرچک
تعرفه عوارض ونرخ خدمات وسایردرآمدهادرسال 9317

117

آموزشگاهها ( اعم از تدريس زبانهای خارجه  ،تقويتی  ،تجديدی و آموزشی )

020222

118

باشگاهها و کلوپهای تفريحات سالم با رستوران  ،سينما  ،تريا  ،آرايشگاه تئاتر

020222

119

باشگاهها و کلوپهای تفريحات سالم و بدون رستوران  ،سينما  ،تريا  ،آرايشگاه

000222

111

بنگاهها و موسسات باربری و مسافربری

000222

111

بيمارستان خصوصی

000222

111

خدمات پيک موتوری

000222

113

خدمات فنی کامپيوتر و بازيهای رايانه ای

020222

114

داروخانه ها و فروشندگان انواع وسايل بهداشتی ( دراگ استور )

000222

115

داروخانه های دام پزشکی

000222

111

دندان سازی تجربی

000222

117

درمانگاه و کلينيکهای درمانی

000222

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه مشاغل مشابه موجود محاسبه ميگردد
رديف

عناوين گروههاي شغلي و صنوف

118

دفاتر باربری برون شهری و درون شهری

000222

119

دفاتر بارکش ( باربری ) شهری

000022

111

دفاتروشرکت های بيمه ،حسابرسی مالی  ،حقوقی  ،گمرکی و نظاير آن

020222

111

دفاتر سرويس نظافت ساختمان

020222

111

پايه ماهيانه

دفاتر مهندسين مشاور و مقاطع کاران و پيمانکاران ساختمانی و راه  ،معدن و تاسيسات و نظاير آن
00/222

113

سمپاشی منازل و باغات

000222

114

فروشندگان داروهای گياهی

000222

115

فروشندگان سنگ قبر و سنگ تراش

000222

111

فروشندگان لوازم بيمارستانی – جراجی – آزمايشگاهی  ،راديولوژی

000222

117

فرهنگسراها

118

گرمابه داران
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000222
000022

تائید استانداری تهران

استانداری تهران
شهرداری قرچک
تعرفه عوارض ونرخ خدمات وسایردرآمدهادرسال 9317
119

مجموعه های ورزشی – بدنسازی

000222

131

مراکز سنو گرافی ،فيزيو تراپی ،راديو گرافی  ،آزمايشگاه تشخيص پزشکی و نظاير آن

000222

131

مسافرخانه

000222

131

مشاور امالک

133

مطب پزشکان عمومی

000222

134

مطب پزشکان متخصص

020222

135

مطب دندان پزشکی و جراح

000222

131

مطب مامائی

000222

137

مطب و کلينيکهای دام پزشکی

000222

138

موسسات تبليغاتی و آگهی های تجاری

000222

139

موسسات حجامت و خونگيری و مراکز ترک اعتياد

000222

141

موسسات حفاری  ،چاههای عميق و نيمه عميق

000222

141

موسسات خدمات منزل از قبيل تخليه چاه ،تنظيفات  ،لوله بازکنی و ايزوگام و عايقکار
پشت بام و نظاير آن

000222

141

موسسات ماساژور و تناسب اندام و حمام سونا  ،جکوزی

000022

143

مهد کودک ( پانسيون نگهداری اطفال تا پنج سال ) آمادگی

000222

144

ويديوکلوپ ها

000222

000222

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه
مشاغل مشابه موجود محاسبه ميگردد
رديف

عناوين گروههاي شغلي و صنوف

پايه ماهيانه

711

گروه هفت  -خدمات اتومبيل ونظاير آن

H

711

اطاق ساز انواع اتومبيل و تانکر سازان و شاسی کش

000222

711

تراش کاران اتومبيل  ،فلزات  ،قالب ساز

000222

713

تعمير کاران آمپر ،کيلو متر شمار ،درجه آب  ،داشبورد

000222

714

تعمير کاران ماشين آالت سنگين و موتور آب کشاورزی

020222

715

تعمير کاران موتور سيکلت  ،دوچرخه

000222

711

تعمير کاران و فروشندگان راديو ضبط اتومبيل

000222

36
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تائید استانداری تهران

استانداری تهران
شهرداری قرچک
تعرفه عوارض ونرخ خدمات وسایردرآمدهادرسال 9317
717

تعميرکاران انواع الکترو موتور -سيم پيچ

000222

718

تعميرگاهها و اتو سرويسها

000022

719

تعويض روغن  ،پنچر گيری  ،باالنس چرخ ،تنظيم فرمان ،آهنگر اتومبيل کمک فنر ساز،
تشک دوز و تودوزی  ،لنت کوبی ،آفتاب گير ماشين

020222

711

توقف گاه و پارکينگ های شبانه روزی

000022

711

جوشکار برق – اکسيژن – استيلن

000222

711

سپر سازان اتومبيل و پرس کاران

000222

713

فروشندگان الستيک دست دوم خودروها

000222

714

فروشندگان لوازم لوکس و تزئين خودرو

000222

715

قفل و کليد ساز اتومبيل و منزل

000222

711

گازسوزکاران خودروها

000222

717

گلگير ساز  ،رادياتور ،اگزوز ساز

000222

718

لوله کشی ترمز خودرو( بادی و روغنی )

000222

719

مکانيک اتومبيل  ،باطری ساز سيم کش اتومبيل  ،نقاشی

000222

711

نصب کنندگان شيشه اتومبيل

000222

711

واشر بری – حلقه زنی کيف و ...

000222

811

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه
مشاغل مشابه موجود محاسبه ميگردد
گروه هشت  -تعمير کاران لوازم برقی – الکتريک – صوت و تصويری و فيلمبرداری –
فروشندگان و نظاير آن

811

استوديو فيلمبرداری و آتليه های عکاسی و ظهور فيلم

000222

811

تعمير کاران پمپ آب و پمپ های شناور جک و پمپ گازوئيل خودرو

000222

020

تعمير کاران وسايل مدرن عکاسی و فيلمبرداری

000222

020

تعمير کاران وسايل موسيقی سنتی

000222

رديف

عناوين گروههاي شغلي و صنوف

پايه ماهيانه

H

020

تعميرکاران تلفنهای معمولی و الکترونيک  ،همراه  ،ساعت  ،فتوکپی  ،ماشين حساب
،تحرير،نفت سوز از قبيل بخاری  ،سماور ،چراغ خوراک پزی و نظاير آن

020

تعميرکاران راديو  ،تلوبزيون  ،وسايل صوتی و ويدئو

000222
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000222

تائید استانداری تهران

استانداری تهران
شهرداری قرچک
تعرفه عوارض ونرخ خدمات وسایردرآمدهادرسال 9317
020

تعميرکاران يخچال  ،فريزر ،لباسشويی ،آبگرم کن  ،جارو برقی ،الکترو موتور و سيم پيچی  ،جوشکاری لوله
های يخچال

000222

020

خدمات برق صنعتی

000222

020

سيم پيچی وسايل برقی خانگی – صنعتی

000222

002

فروشندگان دوربين های عکاسی و فيلمبرداری ،انواع پروژکتور  ،لوازم عکاسی و انواع فيلم

000222

000

فروشندگان لوازم الکتريک و سيم کشی ساختمان

000222

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه مشاغل مشابه موجود
محاسبه ميگردد
022

گروه نه  -فروشندگان قطعات اتومبيل و موتور سيكلت و نظاير آن

H

020

اوراقچی و فروشندگان لوازم دست دوم اتومبيل

000222

020

تعمير کنندگان دينام – استارت و باطری انواع خودروها

000222

020

جلو بندي سازان خودروها

000222

914

رادياتور سازی و لنت کوبی

000222

915

سازندگان و فروشندگان فنر

000222

911

فروشندگان اتومبيل (نمايشگاه)

020222

917

فروشندگان رنگ اتومبيل

000222

918

فروشندگان شيشه خم اتومبيل

000222

919

فروشندگان الستيک اتومبيل – تراکتور – موتور سيکلت  -دوچرخه

020222

911

فروشندگان لوازم يدکی موتور سيکلت و دوچرخه

000222

911

فروشندگان موتور سيکلت و دوچرخه

000222

911

قير پاشی اتومبيل

000222

913

لوازم يدکی اتومبيل و ماشين آالت

020222

914

نمايندگان تعميرگاههای مجاز خودرو

915

نمايندگيهاي فروش شرکتهای خودرو سازی

911

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه مشاغل مشابه موجود
محاسبه ميگردد

1111

گروه ده  -درودگران و سازندگان مبل و صندلی و صنايع فلزی  ،آهن کار  ،فروشندگان و نظاير آن

1111

آلومينيوم کاران

000222

1111

آهنگران درب و پنجره آهنی – پايه فلزی سيم خاردار – گل نرده

000222

38
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0200222
000222

H

تائید استانداری تهران

استانداری تهران
شهرداری قرچک
تعرفه عوارض ونرخ خدمات وسایردرآمدهادرسال 9317
رديف

عناوين گروههاي شغلي و صنوف

1113

تزئينات ساختمان

000222

1114

حصير بافی و حصير فروشی

000222

1115

نجاران ) رنگ چوب
درودگران ( ّ

000222

1111

دکور ساز( اعم از چوبی  ،فلزی  ،پالستيکی  ،آلبوم ساز  ،قاب ساز

020222

1117

سازندگان آرک اوپن آشپزخانه

000222

1118

سازندگان کانال کولر و بخاری و انواع بشکه و لوازم طبی – حلب بری

000222

1119

سازندگان و فروشندگان انواع قفس پرندگان

000222

1111

سازندگان و فروشندگان فايبرگالس

000222

1111

طراحان و سازندگان قالبهای چوبی  ،حکاکی مهر پالستيکی  ،پالک سازی  ،صحاف  ،آلبوم سازوقاب ساز
طراحان مدل کفش

000222

1111

عمده فروشان انواع چوب و تراورس و تخته

000222

1113

فروشگاه خاتم کاری و منبت کاری و مينياتور -معرق کاری و رويه کوبان مبل

000222

1114

فروشندگان آهن  ،پروفيل و انواع لوله های فلزی و گالوانيزه – لوله خرطومی -فرغون

000222

1115

فروشندگان جز کارتن مقوايی تعميرات

000222

1111

فروشندگان جزء ( بند )0200

000222

1117

فروشندگان جزء تخته سه اليی – ميز

020222

1118

فروشندگان چوب  ،زغال و زغال سنگ

000222

1119

فروشندگان ضايعات آهن

000222

1111

فروشندگان عمده تخته سه اليی – فيبر

000222

1111

فروشندگان گاوصندوق

000222

1111

فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان از قبيل درب و پنجره  ،پالستيک کهنه

000222

1113

فروشندگان مصنوعات فلزی بصورت جزوکابينت آهن کار و نظاير آن

000222

1114

کارتن سازی  ،جعبه ساز

000222

1115

کارگاههای چوب بری

000222

1111

نمايشگاه مبل برای هر طبقه اضافی

000222

1117

نمايشگاه مبل بيش از دودهنه

000222
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تائید استانداری تهران

استانداری تهران
شهرداری قرچک
تعرفه عوارض ونرخ خدمات وسایردرآمدهادرسال 9317
1118

نمايشگاه مبل تا دودهنه صندلی  ،درب و کمد(کارگاههای معمولی ) -صندلی چوبی وفلزی

000222

1119

نمايشگاهها و فروشگاه های کلکسيون تمبرکبريت ونظاير آن

000222

1131

نمايشگاههای البسه و مبلمان کودک برای هر طبقه اضافی

000222

1131

نمايشگاههای البسه و مبلمان کودک بيش از دو دهنه

000002

رديف

عناوين گروههاي شغلي و صنوف

1131

نمايشگاههای البسه و مبلمان کودک تا دو دهنه

پايه ماهيانه
000222

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه مشاغل مشابه موجود
محاسبه ميگردد
0022

گروه يازده  -فروشندگان مصالح ساختماني و ابزار آالت و نظائر آن

H

0020

آسفالت کاران بام ساختمان ايزوگام

000222

0020

اجاره دهندگان داربست فلزی

020222

0020

انواع کرکره سازان

000222

0020

دفاتر فروش آجرهای ماشينی و فشاری

020222

0020

دفاتر کرايه دهی ابزار آالت کشاورزی

000222

0020

شناژ و بتون ريزان با دستگاه ميگسچر

000222

0020

شيشه بريها

000222

0020

فروشگاههای دربهای پيش ساخته

000022

0020

فروشگاههای گچبری های پيش ساخته

000222

0002

فروشندگان انواع ايرانيت و فارسيت و انواع پوليکا

000222

0000

فروشندگان انواع رنگ و لوازم استخر و نظاير آن

000222

0000

فروشندگان انواع گونی  ،کتف ،قيرگونی

000222

0000

فروشندگان تانکر آب -نفت -آبگرم کن  -بخاری دست دوم

000222

0000

فروشندگان تهويه مطبوع ساختمان از قبيل چيلر ،فن کوئل ،شوفاژ مشعلهای حرراتی  ،هوا کش  ،بادبزنهای
برقی

020222

0000

فروشندگان تيرآهن -ميل گرد -صفحه ستون -نبشی

000222

0000

فروشندگان دستگاههای حرراتی و برودتی

000222

0000

فروشندگان سموم و رفع آفات نباتی و کودهای آلی و بذر کشاورزی

020222

0000

فروشندگان سنگ ساختمانی و نظاير آن

000222
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0000

فروشندگان کاشی و سراميک و موزائيک سازی

000222

0002

لوازم بهداشتی و ساختمان و ابزار و يراق -دستگيره –قفل و لوال -قلم موی رنگ و لوازم بنايی و نظاير آن

020222

0000

لوله کشی ساختمان اعم از آب سرد ،گرم و گاز

000222

0000

مصالح فروشان – تيرچه بلوک

000222

0000

نقاشی ساختمان

0000

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه مشاغل مشابه موجود
محاسبه ميگردد

0022

گروه دوازده  -فروشندگان طالوجواهرو ساعت و نظاير آن

0020

فروشندگان جزء ساعت

000222

0020

صرافيها ( فروشندگان ارز و سکه ) و نظاير آن

020222

0020

طالفروش و طال ساز

0220222

0020

عتيقه فروشی

000222

0020

عقيق و فيروزه فروش

000222

0020

عمده فروشان انواع ساعت

000222

0020

نقره ساز و نقره فروش و مليله کار و بدلی جات

000222

0020

سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه مشاغل مشابه موجود
محاسبه ميگردد

0022

گروه سيزده  -ساير اقالم عوارض جايگاه های فروش مواد نفتی و نظاير آن

0020

انبار کاالهای بازرگانی

000222

0020

پرنده و قناری فروش

000222

0020

پرورش دهندگان ماهی های تزئينی و فروشندگان آکواريوم

000222

0020

پيمان کار مشعل نفت– گازوئيل – مازوت

020222

0020

تعاونی های توزيع و مصرف شبکه گسترده مانند تعاونی های سپه  ،شهر و روستا و نظاير آن شعب فرعی
تعاونی های توزيع  ،مصرف کارمندان و کارگران سازمانهای دولتی و غيردولتی و کارخانجات  ،شعب مرکزی
و شعب فرعی فروشگاههای قدس ،رفاه  ،شهروند و نظاير آن

000222

0020

H

H

جايگاههای پمپ بنزين اختصاصی و دولتی و فروش مواد سوختی
000222
جرثقيل داران

0020

020222
سازندگان و فروشندگان يراق  ،پرچم  ،و عالئم نظامی

0020

000222
سردخانه ها

0020
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استانداری تهران
شهرداری قرچک
تعرفه عوارض ونرخ خدمات وسایردرآمدهادرسال 9317
000222
سفيدگر و مس ساز و فروشندگان ظروف مسی

0002

000222
شعب فروش نفت بطور جزئی

0000

000222
عمده فروشان لوازم صيد ماهی و شکار

0000

000222
عمده فروشان مس و قلع

0000

000222
عمده فروشان وسايل ايمنی آتش نشانی

0000

000222
فروشندگان جزء ( بند )000

0000

000222
فروشندگان جزء (بند )000

0000

000022
سايرمشاغل و صنوف مشابه رديفهای فوق و ذکر نشده در اين جدول برابر قيمت پايه مشاغل
مشابه موجود محاسبه ميگردد

تبصره:1درخصوص مشاغلی که از شمول جداول صنفی فوق وهمچنین مشاغل فراخوان شده در مراحل مختلف
قانون ارزش افزوده مستثنی میباشند عوارض سالیانه مطابق جداول ارائه شده فوق ومعادل مشاغل مشابه وهمتراز
اخذمیشود.
تبصره:0جهت گاراژها وباراندازها که دارای محوطه وسیع میباشند،بنای دفتری آنها%111عوارض وبرای عرصه
مورد استفاده فقط%31عوارض جدول مربوطه اخذ گردیده واین فرمول به سالهای گذشته نیز تسری یابد(.پایان)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
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