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قابل توجه ش�هروندان ش�هر جدید هش�تگرد

در اجرای بند  16ذیل ماده  17و ماده  77قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران
مصوب 1375مجلس شورای اسالمی و تبصره ( )۱ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره5/96/1338ش
مورخ 98/10/26شورایاسالمیشهرجدیدهشتگردوتاییدیه 2127/1/1398/25304مورخ 139۸/11/13کمیسیون
تطبیق فرمانداری محترم ساوجبالغ برای محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای مسکونی ،تجاری ،اداری و
سایر عوارض محلی در سال 1399مطابق دستورالعمل های ذیل محاسبه و اقدام می شود.
مهندس اصغر آقایی – شهردار شهر جدید هشتگرد

تعرفه عوارض سال  139۹شهرداری شهر جدید هشتگرد
:P
منظور از  Pيا قيمت منطقه اي،آخرين ارزش معامالتي زمين وساختمان بر مبناي اعالم اداره امور مالياتي در اجراي ماده  64قانون مالياتهاي
مستقيم مي باشد.

فصلاول
الف :مس�تندات قانوني

:K
ضريب  Pاست ودر تعرفه هاي مختلف حسب به صالحديد شوراي اسالمي شهر و شهرداري متفاوت است.

وضع عوارض
و سايرمستندات قانوني
مرتبط با عوارض
مستندات قانوني وضع عوارض و ساير مستندات مرتبط با عوارض
آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 1346

يك واحد مسكوني :
عبارت است از كليه ساختمانهايي كه براي سكونت افراد ويا خانواده ساخته مي شود وشامل اتاق،آشپزخانه وسرويس هاي الزم مي باشد.

ماده  -30هر ش��هرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض وبهاي خدمات و س��اير درآمدهايي كه به وس��يله ش��هرداري
ومؤسسات تابعه ووابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود ،درج وهر نوع عوارض وبهاي خدمات جديدي كه وضع وتصويب مي گردديا هر تغييري
كه در نوع وميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود.
قانون تشكيالت،وظايف وانتخابات شوراهاي اسالمي كشور وانتخاب شهرداران با اصالحيه هاي بعدي مصوب 1375
ماده  -71در وظايف شوراي اسالمي شهر
بند -16تصويب لوايح برقراي يا لغو عوارض شهر وهمچنين تغيير نوع وميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت
كشور اعالم مي شود .
ماده (-77اصالحي  )1386/8/27شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات ودرآمدهاي اهالي به منظور تأمين
بخشي از هزينه هاي خدماتي وعمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيئت وزيران اقدام نمايد
تبصره  :عوارض ،يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشور قابل وصول است .وزيركشورمي تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را
منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387
ماده -50تبصره  -1شورا هاي اسالمي شهر وبخش جهت وضع هريك از عوارض محلي جديد ،كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد،
موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بعد ،تصويب واعالم عمومي نمايند.

فصلاول:

واحد تجاري:
عبارت است از كليه ساختمانهايي كه برابر تبصره ذيل بند 24ماده 55قانون شهرداري ها به منظور استفاده كسب وپيشه وتجارت احداث گرديده
ويا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي ويا واحد هاي تابع قانون تجارت فعاليت داشته باشند.
(موسسات عمومي ،دولتي،غير دولتي،وابسته به دولت و نهاد انقالب اسالمي كه با اصول بازرگاني اداره مي شوندومشمول پرداخت ماليات هستنددر
اين تعرفه واحد تجاري محسوب مي شوند).
واحد صنعتي :
عبارت است از كليه ساختمانهايي كه به منظور استفاده صنعتي ويابا ايجاد كارگاههاي وتوليدي احداث مي شوند.
واحد اداري :
عبارت است از كليه ساختمانهاي دولتي ونهاد هاي انقالب اسالمي ونهاد هاي عمومي غير دولتي وساختمان هايي كه از شمول تعريف بند هاي
فوق خارج باشند در رديف واحد هاي اداري قرار ميگيرد.
واحد آموزشي:
عبارت است از كليه ساختمانهايي كه با تأئيد سازمان آموزش وپرورش ووزارت آموزش عالي وساير مراجع ذيربط احداث ومورد بهره برداري قرار
مي گيرد.
مراكز بهداشتي ودرماني :
عبارت است ازكليه ساختمان هايي كه با تأئيدسازمان بهداشت ودرمان وساير مراجع ذيربط احداث ومورد بهره برداري قرار مي گيرد.
اماكن ورزشي :
عبارت است از اماكن ورزشي وتربيتي كه در كاربري مربوطه با تأئيد اداره كل تربيت بدني احداث ومورد بهره برداري قرار مي گيرد.

ب :تعاري�ف و اصالح�ات

تأسيساتوتجهيزاتشهري:
عبارت است تأسيسات وتجهيزات شهري مانند :آب،پست ترانسفورماتور،پست برق،گاز،مخابرات و ....جهت رفاه عمومي شهروندان احداث مي گردد.

تعاريف:
عوارض محلي:
به عوارضي اطالق مي گرددكه اختيار برقراري و وضع آن مطابق بند  16ماده  71قانون تشكيالت  ،وظايف وانتخابات شوراهاي اسالمي كشور
وانتخاب ش��هرداران مصوب 1375/3/1اصالحات بعدي وتبصره 1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده وس��اير قوانين ومقررات جاري با شورا
اسالمي شهر ميباشد.
عوارض ملي:
به كليه عوارضي اطالق مي شودكه مرجع برقراري آن شوراي اسالمي نبوده وقانونگذار صالحيت برقراري آن را تعيين نموده است.

اماكنتاريخيوفرهنگي:
عبارت اس��ت از س��اختمان هايي كه دركاربري مربوطه از قبيل موزه ها،كتابخانه ها،س��الن اجتماعات ،نمايش��گاه ها(فرهنگي،هنري)،سالن
سينما،تئاتر،احداث ومورد بهره برداري قرار مي گيرد.
تجاريمتمركز:
به ساختمانهايي اطالق مي شود كه فقط به عنوان تجاري مورد بهره برداري قرار مي گيرد وطبقات آن به صورت مسكوني ياكاربري غير تجاري
مورد استفاده واقع نمي شود.مانند :پاساژها،مغازه هاي واقع در محدوده بازارو.....

فصلدوم
س�اخت وس�از
توجه:
موارد الزم االجراء درتعرفه سال  ( 99نود و نه).
 :1چنانچه ملكي داراي چند برباش��د در محاس��به عوارض مربوطه باالترين قيمت منطقه اي بر ملك مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود
همچنين در صورتي كه ملكي در ميدان يا فلكه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترين قيمت منطقه اي جبهه خياباني كه از ميدان يا فلكه
منشعب مي گردد محاسبه خواهد شد.
 :2با توجه به دادنامه ش��ماره 587مورخ 83/11/25وهمچنين دادنامه ش��ماره 48مورخ  85/2/3و دادنامه ش��ماره  309مورخ 95/12/25ورای
شماره 329مورخ 97/2 /25هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر قانوني بودن وصول عوارض مصوب مربوطه عالوه بر جرائم كمسيون ماده
100پس از قطعي شدن رأي توسط كمسيون ماده 100مبني بربقاءاعياني مذكور عوارض آن برابر تعرفه قانوني شهرداري وصول خواهد شد.
:3مرجع رفع هرگونه اختالف بين مؤدي وشهرداري در مورد عوارض،كمسيون موضوع ماده 77قانون شهرداري است.
 :4عوارض موضوع تبصره 1ماده 50قانون ماليات بر ارزش افزوده در داخل محدوده و عنداالقتضاء برابر مقررات وعوارض صدور پروانه ساختماني
در حريم شهر نيزبا رعايت ضوابط قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و مقررات مربوطه قابل وصول است.
 :5رعايت ضوابط ومقررات شهرسازي مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامي است.
 :6كليه معافيتهاي موجود در قوانين مصوب (پس از تصويب قانون ماليات برارزش افزوده مصوب  )87/2/17ويا معافيتهايي كه در قوانين بودجه
سنواتي پيش بيني مي گردد با رعايت تبصره ذيل ماده  181قانون برنامه ششم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختماني مشمول
استفاده از هيچ گونه تخفيف ومعافيتي نخواهد بود.
:7پيرو نامه ش��ماره  51284مورخ 1395/10/15مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه س��ازمان ش��هرداريهاو نامه شماره 21/42/61168مورخ
 1395/10/20دفتر امور ش��هري استانداري البرزو نامه شماره 2127/1/1395/18225مورخ  1395/10/29فرمانداري ساوجبالغ مالك عمل
ارزش منطقه اي(موضوع ماده64قانون مالياتهاي مستقيم)براي محاسبات سال 1399همان ارزش منطقه اي مي باشدكه در سال  1398مورد
استفاده قرار گرفته است .ودرسایرمناطقی که طبق طرح جامع به محدوده شهر الحاق گردیده وبصورت باغچه و باغ ویال میباشد .ارزش منطقه
ای عرصه آنها  37000ریال تعیین میگردد .
)1-2ع�وارض زيربن�ا (اح�داث اعيان�ي) ص�دور پروان�ه س�اختماني مس�كوني بص�ورت ت�ك واح�دي ويالي�ي
رديف

سطح بنا

ماخذ و نحوه

درصد عوارض

( ناخالص)

محاسبه عوارض

مربوطه()k

1

تا  60مترمربع

S×K×P

2

2

تا  100مترمربع

S×K×P

2/5

3

تا  150مترمربع

S×K×P

2/75

4

تا  200مترمربع

S×K×P

3

5

تا  300مترمربع

S×K×P

3/25

6

تا  400مترمربع

S×K×P

3/75

7

تا  500مترمربع

S×K×P

4/25

8

تا  600مترمربع
وباالتر

S×K×P

5

پرداخت عوارض = شهری پویا

منشاء قانوني

بند  16ماده  71قانون
موسوم به شوراها و تبصره
 1ماده  50قانون ماليات بر
ارزش افزوده

تعرفه عوارض سال  139۹شهرداری شهر جدید هشتگرد

ضمیمه شماره 1360
ضريب مربوطهK :

تبصره( :)1در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر  ،سونا  ،جكوزي (خارج از اعياني) بارعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي
هر مترمکعب  S.K.Pقابل وصول ميباشد .چنانچه قسمتي ازاعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي گيرد.
ضريب براي اينگونه موارد()K= 6مي باشد
تبصره( :) 2کلیه معافیت ها و تخفیف های قانونی برابر قوانین جاری کشور اعمال خواهد شد.
تبصره  :3برای بناهای مسکونی واقع در اراضی حریم شهر در صورت ابقاء بنا در کمسیون ماده صد شهرداری پس از اخذ استعالمات از مراجع
ذیصالح عوارض مربوطه به ازای هر متر اعیانی ایجاد شده مبلغ  600 /000ریال محاسبه واخذ میگردد.
تبصره :4براساس ماده  59قانون رفع موانع تولید چنانچه مالکین بخواهندمبلغ عوارض خود به شهرداری را به صورت اقساط پرداخت نمایند
بایستی درصدی بعنوان کارمزد تقسیط(حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) که میزان آن هرسال توسط بانک مرکزی ایران اعالم می
شود به الباقی مبلغ عوارض متعلقه اضافه میگردد.
 )2-2ع�وارض زيربن�ا (اح�داث اعيان�ي) ص�دور پروان�ه س�اختماني چن�د واح�دي ت�ا مت�راژ 600مترمرب�ع

تبصره  : 2برای بناهای درمانی ( پزشکی ) و ورزشی ( خصوصی ) چنانچه مجوز قانونی تأسیس یا احداث را اخذ نموده باشند بر اساس جدول
اداری با 50درصد تعرفه محاسبه و اخذ می گردد .

تبصره  N :1تعداد واحدهاي تجاري و اداري كه حداقل آن عدد 2تا  25واحد به تعداد واحدهای احداثی و حداكثرتا  50واحد عدد ( 25بيست
و پنج) ،تا 100واحد عدد ( 28بیست و هشت) و از 100واحد به باال عدد ( 33سی سه) در هر طبقه مي باشد .

تبصره  : 3برای بناهای مراکز آموزشی و فرهنگی ( غیر انتفاعی ) سالن نمایش سینمایی – تئاترو از این قبیل چنانچه مجوز قانونی تأسیس را
داشته باشند بر اساس جدول اداری با 25درصد تعرفه محاسبه و اخذ می گردد .

تبصره :2كليه تبصره هاي ذكر شده در فصل قبل تجاري براي بند ( )5-2قابل اجرا مي باشد.

تبصره  : 4برای ساخت و ساز مساجد و حسینیه ها طبق ماده  95تبصره الف قانون برنامه ششم توسعه کشور از پرداخت عوارض ساخت و ساز
فقط برای فضای اصلی معاف می باشند .
تبصره  : 5برای ساخت و ساز واحدهای تجاری وابسته به مراکز مذهبی ( مساجد و حسینیه ها ) در صورت لحاظ در ضوابط طرح تفضیلی یا تایید
کمیسیون ماده پنج با50درصد تعرفه تجاری محاسبه می شود .
تبصره  : 6احداث واحد های اقامتی شامل  :هتل – هتل آپارتمان -مسافرخانه – مهمانپذیر دارای مجوز سازمان ایرانگردی و جهانگردي کاربری
مربوطه با رعایت تراکم مجاز بر مبنای تعرفه صنعتی عمل گردد .برای احداث فضاهای خدماتی و تجاری –رستوران – غرفه های ورزشی  -تاالر
پذيرايي – صنایع دستی – عتیقه فروشی -آرایشی وسالن شهربازي در طبقات مجتمع های فوق که درب ورودی آنها در داخل مجموعه های
مذکور باز می شود و راه مستقیم به معابر و خیابان های شهر ندارند از تعرفه صنعتی عمل میشود.
تبصره  :7برای احداث تاالر پذیرایی از میهمانیها و عروسی و سالنهای غذا خوری مستقل از (40درصد)تعرفه اداری عمل شود.
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تا  200مترمربع
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({  ÷100ميانگين × Sسطح} )P× K

2

تا  400مترمربع
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تا  600متربع
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رديف

سطح
بنا(ناخالص)

درصد
مربوطه K

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

ضريب مربوطهK :

ارزش منطقه ايP :

منشاء قانوني

تبصره  : 11اداره تربیت بدنی ومراکزی که مربوط به ورزش عمومی و سالنهای سرپوشیده وابسته به تربیت بدنی و همچنین ایجاد فضاهای سر
پوشیده تفریحی و گردشگری از 30درصد تعرفه اداری موردعمل و محاسبه قرارگیرد.

تبصره  :14براي ايجاد محلهاي تفريحي – شهربازي خصوصي  ،در صورت عدم توافق با شهرداري ميبايستي براي ايجاد ابنيه از تعرفه اداري و
سطح اشغال نصب وسايل بازي و تفريحي براساس تبصره  11مورد عمل و محاسبه قرارگيرد .در ضمن شهرداري جهت وصول عوارض درصدي
را با مالك توافق و از فروش بليط ورودي و استفاده از وسايل بازي دريافت نمايد.

رديف

بيش از 600
مترمربع

3

منشاء قانوني

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

بند  16ماده  71قانون
موسوم به شوراها و
تبصره  1ماده  50قانون
ماليات بر ارزش افزوده

100

3

4

6

تبصره  : 15براي امالكي كه در حاشيه بزرگراهها قرار گرفته و هيچگونه دسترسي براي آنها نمي باشد و قانون هم اجازه اين كار را نمي دهد براي
محاسبه عوارض مي توان از جبهه بهتر قابل دسترسي استفاده شود .

تبصره  :17عوارض صدور پروانه مجتمع هاي تجاري – اداري مانند پاساژها – گاراژها –  20مترعمق اول براي تجاري همكف مازاد بر آن به ازاي
20مترعمق و براي 80درصد عوارض همكف و مازاد بر  40متر عمق بر اساس 60درصد عوارض همكف .
تبصره  :18براي اماكن اقامتي در مراكز تفريحي-درماني-تجاري-اداري كه جزء همان مكان و مخصوص همان محل ميباشد و درب آنها از داخل
همان مراكز ميباشد .مشمول پرداخت  70درصد تعرفه اداری می باشد .

( ميانگين ×Sسطح ) P × K

2

5

تبصره  :13براي استخرهاي شنا و نصب مخازن فلزي ثابت از يك سوم( )1/3تعرفه صنعتي استفاده مي شود.

متراژ مجازS :

تجاري

تبصره :19برای ایجاد اس��تخرهای تفریحی در باغات محدوده ش��هری واراضی حریم ش��هر در صورت اخذ مجوز به ازای هر متر مکعب مبلغ
 200/000ریال محاسبه واخذ گردد.

7

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 14
10
10

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 12/5
10
10

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 10
10
10

دوم

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 9
10
10

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 7/5
10
10

سوم به
باال

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 7/5
10
10

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 6
10
10

انباري و
پارکینگ

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 2/5
10
10

نيم طبقه

مالحظات

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 12/5
10
10

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 11
10
10

زير زمين

اول

اداري

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 24
10
10

همكف

تبصره : 10برای احداث واحدهای خدمات رسانی عمومی مانند نانوائیها ( نان سنتی و فانتزی ) با50درصد تعرفه تجاري مورد محاسبه قرار گيرد.

تبصره  :16با توجه به اينكه فعاليت بانكها و موسسات مالي و اعتباري در اجراي ماده دو قانون تجارت بازرگاني محسوب مي گردند و مسئول پرداخت ماليات
هستند عوارض صدور پروانه آنها بر مبناي تجاري محاسبه و اخذ مي گردد.
سطح
بنا(ناخالص)

1

طبقات

تبصره  :12درمحاسبه عوارض پذیره واحدهای تجاری و اداری که به صورت مجتمع و یا پاساژ باشد فضاهای باز غیر مفید که درطول ارتفاع
ساختمان امتداد داشته باشد و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رویت می نمایندوفضای آسانسور و راه پله و نورگیرها مشمول عوارض نمی گردد .

 )3-2ع�وارض زيربن�ا (اح�داث اعيان�ي) ص�دور پروان�ه س�اختماني مجتم�ع ه�اي مس�كوني بي�ش از 600مترمرب�ع

درصد
مربوطه K

 )6-2عوارض پذيره يك مترمربع از واحدهاي ( تجاري  ،اداري) با ارتفاع و دهنه مغاير يا ضوابط مجاز اعالم ش�ده توس�ط طرح ش�هري

تبصره  : 8سایر موارد بر اساس 20درصد تعرفه اداری عمل شود
تبصره :9برای بناهای کارگاهی و تولیدی بطوریکه بصورت واحدها و مغازه های صنفی نبوده و در حد کارخانه های صنعتی هم نباشند که بیشتر
باعث آلودگی صوتی در داخل شهر ها میشوند و نوع بناهای آنها با سایر بناهای تجاری کام ًال متفاوت میباشد .بنابراین این نوع بناها در محلهای
خاصی در حاشیه و دور از سکونت شهری انتخاب و ایجاد میشوند لذا بخاطر دوری از مرکزیت شهری و بدلیل اینکه حالت سوله ویا کارگاه کوچک
تولیدی و یا فروش عمده و انبار مصالح و .......میباشد عوارض پروانه ساختمانی آنها بر اساس جدول تجاری و با یک دوم (½) تعرفه مالک محاسبه
قرار گیرد( .در صورتيكه ارزش منطقه اي كارگاهي – خدماتي مشخص نشده باشد )

بند  16ماده  71قانون
موسوم به شوراها و
تبصره  1ماده  50قانون
ماليات بر ارزش افزوده

تبصره :3کلیه مالکان مکلف به رعایت ارتفاع و دهنه مجاز می باشند.

رديف

ارزش منطقه ايP :

متراژ مجازS :

2

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 1/25
10 10

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 2
10
10

طول دهنه به
مترL
طول دهنه
مجاز به مترL1
طول ارتفاع به
مترH
طول ارتفاع
مجاز به مترH1
نكته  :دهنه و
ارتفاع كمتراز
ضوابط مجاز
مالك عمل
نخواهد بود
و عين ًا مطابق
حدول 5
– الف و -4
الف محاسبه
ميشود .

L – L1 H – H2
) 1 + ____ + ____ ( p 1/5
10
10

تبصره  N :1تعداد واحدهاي تجاري و اداري كه حداقل آن عدد  2تا  25واحد به تعداد واحدهای احداثی و حداكثرتا  50واحد عدد ( 25بيست
و پنج) ،تا 100واحد عدد ( 28بیست و هشت) و از 100واحد به باال عدد ( 33سی وسه) در هر طبقه مي باشد .
تبصره  : 2کلیه تبصره های ذکر شده در فصل قبل تجاری برای بند ( ) 6-2قابل اجرا می باشد .
 )7-2عوارض واحدهاي اضافي  ،تجاري و اداري  ،مس�کونی و س�ایر موارد :

تبصره :21چنانچه مالکین نسبت به ارتفاع مستحدثات اعیانی خود بیش از حد مجاز قانونی اقدام نمایند اعم از مسکونی-تجاری-اداری و غیره
می بایستی عوارض آن را به شهرداری بشرح موارد ذیل پرداخت نمایند.

 -1براي هر واحد اداري همكف اضافي در فاز  1و  2شهربه ازاي هر متر مبلغ 1/800/000ريال.
و ساير فازهاي شهر به ازاي هر متر  1/450/000ريال.

تبصره( : )2تبصره( )2بند ( )1-2همين تعرفه مشمول جداول فوق نيز مي گردد.

 -1امالک مسکونی به ازای هر متر 200.000ریال(به تناسب از  10سانتی متر بباال ) محاسبه میگردد

 -2براي هر واحد تجاري همكف در فاز يك به ازاي هر متر مبلغ  14/400/000/-ريال .

 )4-2براي محاس�به عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد تجاري  ،اداري  ،صنعتي از جدول زیر اس�تفاده میش�ود.

 -2امالک تجاری -اداری و...به ازای هر متر 400/000ریال (به تناسب از  10سانتی متر بباال ) محاسبه میگردد.

 -3براي هر واحد تجاري همكف در فاز دو به ازاي هر متر مبلغ  10/000/000/-ريال .

-3در صورتیکه کمسیون ماده صد رای به ابقاء بنا صادر نمود عوارض تبصره  21قابل وصول میباشد.

 -4براي هر واحد تجاري همكف در ساير فازهاي شهر به ازاي هر متر مبلغ  6/000/000/-ريال .

رديف

تبصره( :)1در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر  ،سونا  ،جكوزي (خارج از اعياني) با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي
هر مترمکعب  K.Pقابل وصول مي باشد  .چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي گیرد.
ضريب براي اينگونه موارد()K=6مي باشد

تبصره :20برای ایجاد بناهای خدماتی – تجاری واقع در حریم شهر در صورت اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط یا درصورتیکه بعدازطرح در
کمسیون ماده  100شهرداری رای به ابقاءبنا صادر شود  ،به ازای هر متر خالص برای بناهای تجاری مبلغ 3/000/000ریال و بناهای خدماتی
مبلغ 2/000/000ریال محاسبه واخذ میگردد.

چنانچه مالكين امالك تجاري-اداری-مسکونی براي ايجاد مجتمع تجاري و اداري و مسکونی در حد تراكم مجاز یا مازاد تراکم بعد از صدور پروانه
ساختمانی نسبت به افزايش تعداد واحدهاي تجاري يا اداري یا مسکونی خود اقدام نمايند و برابر مقررات شهرسازي ايجاد مزاحمت و مشكل براي
ديگر امالك مجاور بوجود نيايد  .پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها چنانچه کمیسیون رای به ابقاء صادر نماید ميبايستي
مالک عالوه بر جریمه کمسیون ماده صد عوارض مربوط براي هر واحد اضافه طبق بندفوق و به شرح ذیل پرداخت نمايد :

طبقات

تجاري

اداري

صنعتي

1

همكف

P 29

P 11/5

P4/5

2

زير زمين اول

P 17

P7/ 5

P2

3

زيرزمين دوم

P 13/5

P6

P1/25

4

طبقه اول

P 14

P9

P1

5

طبقه دوم

P 11

P7

87درصد P

6

سوم به باال

P8

P4

62/5درصد P

7

انباري و
پارکینگ

P2

P2

P 1/25

8

نيم طبقه

P3

P2/ 5

P 1/25

مالحظات

 -5فرمول محاسبه مسکونی :

 )5-2ع�وارض س�اختماني ب�راي ي�ك مترمرب�ع از چندواح�د تج�اري  ،اداري و صنعت�ي ب�ا ارتف�اع و دهن�ه مج�از :

S× P× K

 S -6مساحت مفيدواحداضافي

رديف

 P -7ارزش منطقه اي ملك مورد نظر

 -9براي فازهاي يك و دو شهر ضريب 22
1

2

3

4

5

6

تبصره  : 1درجدول فوق P.قیمت منطقه بندی زمین میباشد در هنگام محاسبه عوارض چنانچه زمین دارای چند بر باشد قیمت منطقه بندی
گرانترین بر مشرف به ملک لحاظ میشود .

طبقات

تجاري

اداري

مالحظات

K -8ضريب مربوطه براي فازهاي شهر

همكف

زير زمين اول

زيرزمين دوم

طبقه اول

طبقه دوم

سوم به باال

7

انباري و
پارکینگ

8

نيم طبقه

(2/4 _ P (N +10

(1/37 P (N +10

(1/25 P (N +10

(1/25 P (N +10

( 87 P (N +10درصد

( 75 P (N +10درصد

( 25 P (N +10درصد

( 1/15 P (N +10درصد

 -10براي فازهاي سه و چهار ضريب 23و ساير فازهاي شهرضريب 27
تبصره  : 1در صورت درخواست متقاضي براي خريد واحد اضافي چنانچه متراژ تراكم بيش از سطح مجاز بوجودآيد ميزان اضافه تراكم طبق
تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ ميگردد .

( 87P (N +10درصد

( 75P (N +10درصد

( 75P (N +10درصد

( 62P (N +10درصد

( 50P (N +10درصد

( 12/5 P (N +10درصد

تبص��ره  :2کلی��ه امالک با کاربری مس��کونی ویالیی که قبل از ابالغ ضوابط بازنگری جدید طرح جامع ش��هر واگذار گردی��ده اند ،در صورت
درخواست احداث بنا به صورت دو واحدی (بر اساس ضوابط بازنگری جدید طرح جامع)می بایست نسبت به پرداخت عوارض واحد اضافه براساس
بند های فوق الذکر اقدام نمایند.
 Nواحد
تجاري يا
اداري و
حداقل آن
برابر 2
ميباشد.
نكته  :منظور
از ارتفاع و
دهنه مجاز
ضوابط
اعالمي در
طرحهاي
مصوب
ميباشد.

تبصره  : 3براي اخذ تراكم بوجود آمده قيمت ارزش مناطقي از ش��هر كه معابر آن كمتر از  10متر باش��د حداقل همان معابر  10متر مالك
محاسبه قرار خواهد گرفت .
تبصره – 4در صورتی که مالکین بعد از صدور پروانه اقدام به ایجاد اضافه واحد نماید و کمیس��یون ماده صد در این خصوص ورود ننماید و
شهرداری با اضافه واحد مربوطه موافقت نماید ،بهای ارزش افزوده حاصل از واحد اضافه با 100درصد نسبت به بندهای فوق الذکر محاسبه و
اخذ می گردد.
تبص�ره ب�رای واحده�ای تج�اری و اداری :
 -1عوارض تصويب شده فوق فقط براي واحدهاي همكف ملك ميباشد و براي طبقات باالي همكف يا زيرزمين با كسر ضريب هاي متفاوت
عمل خواهد شد .
 -2براي واحدهاي اضافي در زيرزمين تجاري 20درصد و طبقه اول روي همكف 40درصد و طبقات بعدي 50درصد از ارزش واحد همكف ملك
تجاري كسر خواهد شد .
 -3براي واحدهاي اداري بعد از همكف طبقه اول به باال و زیرزمین معادل 20درصد از ارزش واحد همكف اداري كسر خواهد شد .
 -4عوارض مربوطه پس از كسر واحد بزرگتر لحاظ مي گردد .
 )8-2ع�وارض م�ازاد ب�ر تراک�م مج�از :

( 15 P (N +10درصد

( 15P (N +10درصد

برای محاسبه عوارض فوق با کاربری های مختلف در صورتی که امالک واقع در محدوده شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند  ،هنگام پیشنهاد
برای تصویب دركمیسیون موضوع ماده  5قانون شورای عالی شهر سازی و معماری از فرمول زیر استفاده می شود.

تعرفه عوارض سال  139۹شهرداری شهر جدید هشتگرد

ضمیمه شماره 1360
K×P×S

K

= ضریب امالک با کاربری های مختلف

P

= قیمت منطقه بندی

 = Sمساحت مربوط به افزایش تراکم

3

 )9-2عوارض ديوار كش�ي :

 )14-2هزین�ه تامی�ن پاركين�گ:

در هنگام صدور پروانه احداث ديوار براي اراضي با كاربريهاي مختلف شهرداري ميبايست از روش ذيل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه
اقدام نمايد .

براي محاسبه هزینه تامین پاركينگ در صورتيكه هنگام صدور پروانه احداث بنا  ،امكان تأمين پاركينگ يا تعدادي از آن براي مالكين فراهم نباشد
 ،مطابق دستورالعملهاي شماره  2331/3/34مورخ  71/2/7و  10740/1/3/34مورخ  71/6/4وزارت كشورونامه شماره  47531مورخ 97/9/27
س��ازمان شهرداریها و دهیاری های کشوروابالغیه شماره  21/32/61945مورخ  97/10/6دفتر امور شهری و شوراها استانداری البرزشهرداري
ميبايست نسبت به وصول این هزینه به شرح ذيل عمل نمايد.

تبصره :با توجه به اصالح طرح جامع شهر در سال1389و ابالغ آن در تاریخ 1390/8/18به شهرداری در خصوص کاهش تراکم مسکونی و تجاری
طبق استعالمهای به عمل آمده از مراجع ذیربط تراکم امالک واگذار شده قبل از سال 1389در طرح جامع قبلی جزء حقوق مکتسبه و قانونی
مالکین میباشد و مازاد تراکم تلقی نمی گردد.

در فرمول مذكور :

جدول :1مازاد تراكم براي واحدهاي مسكوني و تجاري

 = Kضريب امالك با كاربريهاي مختلف

 = Kضريب مربوط به بناهاي با كاربري مختلف ميباشد  = p .همان قيمت منطقهبندي زمين ميباشد .

 = Lطول ديوار كشي

ضريب  Kبراي واحدهاي مسكوني عدد  30و واحدهاي تجاري عدد  45و واحدهاي صنعتي 30و اداري عدد  25و آموزشي – فرهنگي عدد
 10و درماني – پزشكي  15و ورزشي  15و خدماتي ( نانوايي سنتي و فانتزي ) عدد 20و ساير بناها عدد  15تعريف شده است .

K ×L × H × P

 ( × K× Pمتراژ يك واحد پاركينگ ) درفرمول مذكور :

 = Hارتفاع ديوار با هر نوع مصالح به جزء ( فنس و سيم خاردار )

رديف

نوع كاربري

تبصره  : 1متراژ مربوط به هر واحد پاركينگ با توجه به ضوابط پيشبيني شده در طرح هادي يا تفصيلي هر شهرداري محاسبه ميشود .

 = Pقيمت منطقه بندي زمين مورد نظر

1

مسكوني مفيد

P35

2

مسكوني غير مفيد

P19

3

تجاري همكف

P76

4

تجاری ناخالص

P 38/5

5

زيرزمين تجاري اول

P44

6

زيرزمين تجاري دوم

P34

7

طبقه اول تجاري

P58

8

طبقه دوم تجاري

P51

9

طبقه سوم تجاري به باال

P35

10

نيم طبقه تجاري

P35

ضريب  Kبراي اراضي با كاربري مسكوني  2/9تجاري – 10/4صنعتي عدد - 6/5و اداري 7/8و فرهنگي و آموزشي عدد  – 2درماني و پزشكي
عدد  – 2/6ورزشي عدد -1/3ساير كاربريها ضريب  4/5اعمال ميشود .
تبصره  : 1اراضي داخل محدوده كه در وضعيت موجود داخل بافت مسكوني نمي باشند و صرفاً بصورت باغ مسكوني و تفريحي و باغها مورد
استفاده قرار مي گيرند براي عوارض ديوار كشي در صورتي كه شهرداري طبق ضوابط و مقررات بتواند مجوز ديوار كشي صادر نمايد به ازاي
هر مترطولي مبلغ  450/000ريال وبرای فنس کشی هرمتر طولی مبلغ  200/000ریال محاسبه و دريافت نمايد به جز موارد مربوط به بخش
کشاورزی.
تبصره  : 2عوارض ديوار كشي صرفاً به آن قسمت از عرصه كه نياز به احداث ديوار دارد تعلق ميگيرد و به ديوار بناي احداثي كه در منتهياليه
قلمرو ملك قرار ميگيرد تعلق نميگيرد .
تبصره  : 3صدور مجوز ديواركشي و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردي كه با ضوابط شهرسازي مغايرت نداشته باشد و يا كميسيونهاي مقرر
در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امكان پذير است .
تبصره  : 4قيمت مناطقي از محدوده شهروحريم قانوني شهر كه معابركمتر از 10مترباشد .همان معابر  10متري مالك محاسبه قرار خواهد
گرفت.
تبصره  :5براي محاسبه عوارض پروانه ديواركشي در حريم شهربعد ازرعايت مقررات و اخذ مجوزهاي الزم با رعايت حفظ قانون حفظ كاربري
اراضي زراعي و باغهاو ...سه برابر فرمول فوق عمل شود به جز موارد مربوط به بخش کشاورزی .
تبصره :6برای عوارض فنس کشی در حریم شهر پس ازاخذ مجوز از اداره جهاد کشاورزی و مراجع دیگر .برای هر متر طولی مبلغ  200/000ریال
محاسبه واخذ می گردد به جز موارد مربوط به بخش کشاورزی.
 )10-2عوارض افزوده ناش�ي ازاجراي طرحهاي عمراني و توس�عه ش�هري(حق مش�رفیت) :
ه��ر قطع��ه زمين��ي ك��ه در مع��رض اج��راي طرحه��اي تعري��ض و توس��عه و اص�لاح معاب��ر و خيابانه��ا و میادي��ن در برگ��ذر
احداث��ي ي��ا تعريض��ي ي��ا توس��عهاي ق��رار ميگيرن��د ع��وارض ح��ق تش��رف ب��راي ي��ك ب��ار تعل��ق ميگي��رد ك��ه هن��گام ف��روش
« نسبت به سهم فروش رفته » از صاحبان اين قبيل امالك برابر تعرفه ذيل اخذ ميشود .
4 ) P2 – P1 (>3 P2

جدول :2مازاد تراكم براي واحدهاي اداري و غيره

رديف

نوع كاربري

1

اداري همكف

2

اداری ناخالص

P25

3

زيرزمين اداري

P25

4

ساير طبقات اداري

P35

5

سینمایی،آموزشي،فرهنگي،همکف

P19

6

سایرطبقات

P13

7

ورزشي-تفريحي-همكف

P19

8

طبقه اول به باال

P13

9

پزشكي(درماني)

P25

تبصره :3شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين موضوع را درحساب جداگانه اي واريز و صرفا" براي ايجادپاركينگ عمومي استفاده نمايد .
)15-2عوارض فضاي س�بز :
به منظور حفظ تأمين فضاي سبز شهري در هنگام صدور پروانه ساختماني براي اراضي با كاربريهاي مختلف اعم از مسكوني /تجاري  /صنعتي
 /اداري و ساير براي وصول عوارض فضاي سبز به مأخذ پنجدرصد (5درصد) عوارض پروانه ساختماني ( عوارض زيربنا  ،مازاد تراكم ) در هنگام
صدور پروانه ساختماني از ماليكن يا متقاضيان صدور پروانه اخذ ميشود  .در صورتيكه امكان تأمين فضاي سبز در ملك مطابق ضوابط براي
مالك مقدور نباشد مالك عالوه بر عوارض متعلقه بابت كمبود فضاي سبز مورد نياز  ،مطابق فرمول ذيل عمل ميشود  ،مضافاً اينكه در خصوص
آپارتمانهاي مسكوني و مجتمعهاي تجاري و اداري تعداد واحد يا باب به عنوان  Nدر فرمول ضرب ميشود .
تبصره  N :تعداد واحد های احداثی که حداکثر آن عدد  30می باشد .
A = S ×P × N
 )16-2ع�وارض حفاظ�ت و ايمن�ي س�اختمانها :
به منظور موارد حفاظتي مستحدثات و ابنيه در سطح شهر در مقابل آتش سوزي و سوانح طبيعي و ايمني الزم و جهت افزايش امكانات ايمني
و سيستم آتش نشاني در موقع صدور پروانه 2درصد از كل صدور عوارض پروانه دريافت و براي گسترش و توسعه ايستگاههاي آتش نشاني و
امكانات آن مصرف مي شود.
)17-2تعرفه عوارض عدم احداث فضاي س�بز :
الحاقيه  : 1كارخانجات موجود در كاربريهاي مربوطه موظف به رعايت 25درصد از كل ملك بصورت فضاي سبز و غرس اشجار ميباشد و در
صورت كسر مقدار تعيين شده يا عدم احداث فضاي سبز عالوه بر ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد ( تبصره  ) 6مكلفند معادل عوارض تعيين
شده در ماده  1بند ج را به حساب مربوطه واريز نمايند .
)18-2س�هم ش�هرداري از ورود به محدوده ش�هر:
مالكين امالكي كه تقاضاي ورود به محدوده شهر داشته باشند بنا به مقتضات هر شهر طي مراحل قانوني چنانچه مورد موافقت قرار گيرد عالوه
بر رعايت مراحل قانوني ورود به محدوده شهر ازمبادي ذيربط دراجراي تبصره  4ماده واحد قانون وضعيت امالك بايد  15درصد درصد كل ملك
را بصورت رايگان به شهرداري واگذار نمايد.

در فرمول فوق  P2قيمت منطقهاي بعد از اجراي طرح ميباشد .
در فرمول فوق  P1قيمت منطقهاي قبل از اجراي طرح ميباشد .

مطالبه سهم شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعيين وضعيت امالك معين سال  1367خواهد بود.

تبصره  :براي اراضي كه مشمول تفاوت قيمت  P1 – P2نشوند  ،با اخذ نظريه كارشناس دادگستري حداكثر 30درصد مابهالتفاوت قيمت
روز قبل از اجراي طرح و بعد از اجراي طرح در صورتيكه از 20درصد قيمت منطقهاي پايه بيشتر نشود وصول ميگردد .

تبصره-1براساس قانون تعيين وضعيت امالك كليه هزينه هاي آماده سازي اراضي تفكيك شده پياده روسازي و كوچه هاي مرتبط از معابر –
خيابانها و معابر حاصل از تفكيك به غير از معابر موجود در طرح توسعه شهري به عهده مالك ميباشد.

 )11-2عوارض تمدید پروانه س�اختمانی :

-2مالكين امالك پس از ورود به محدوده شهر و براي ساخت و ساز و ساير عمليات ديگر بايد كليه عوارض مربوطه را به شهرداري پرداخت نمايند/.

در پروانههاي ساختماني كه از طرف شهرداري صادر ميشود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد  ،مالك
يا مالكين موظفند ظرف مدت مقرر در پروانه  ،ساختمان خود را تكميل و پايانكار اخذ نمايند در صورتي كه مالک ظرف مهلت مقرر برای اتمام
ساخت ساختمان یا شروع عملیات ساختمانی اقدام ننماید شهرداری برای تمدید پروانه براساس تبصره  2ماده 29قانون نوسازی اقدامات الزم
را خواهد نمود.

 )19-2عوارض ارزش افزوده ناش�ي از درخواس�ت تغيير كاربري :

تبصره  : 1ابنيه نيمه تمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف ميشود زمان توقيف به مهلت ساخت اضافه می شود.

P51

تبصره  :2درصورتيكه مالك پس از اخذ پروانه و تعهد بر تامين پاركينگ در هنگام احداث بهر دليل نتوانس��ت تعدادي از تعهد خود را عملي
نمايد .موضوع حذف پاركينگ توسط كميسيون ماده  100شهرداري بررسي ودر صورت مشخص شدن جريمه  .شهرداري نميتواند نسبت به
اخذ مبلغی اقدام نمايد.

براي محاسبه عوارض اراضي واقع در محدوده شهر كه مالك در خواست تغيير كاربري آن را داشته باشد .در هنگام پيشنهاد آن جهت تصويب
كميته فني طرحهاي جامع و تقصيلي كميسيون موضوع ماده  5قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ميبا يست نسبت به پرداخت عوارض
متعلقه به ش��رح ذيل اقدام نمايد  .ضمنابا توجه به بند(د) دادنامه ش��ماره  367الی  381مورخ  97/3/8هیات عمومی دیوان عدالت اداری این
عوارض قانونی و قابل وصول میباشد.

تبصره  : 2براي ساختمانهايي كه در حين ساخت مرتكب تخلف ساختماني ميشوند و پرونده آنها در شرف رسيدگي تا صدور رأي قطعي توسط
مراجع ذيصالح ميباشد  ،تاريخ قطعيت رأي و ابالغ آن به مالك مبناي محاسبه براي زمان مورد نظر جهت محاسبه عوارض ساختمانهاي نيمه
تمام تلقي ميگردد .

در فرمول فوق :

تبصره  : 3مبنای شروع عملیات ساختمانی ،اجرای فونداسیون است.

 = Kهمان ضريب اراضي با كاربريهاي مختلف ميباشد .

 )12-2بافت فرس�وده:

 = Pقيمت منطقهبندي زمين

طبق ماده  61تبصره (پ)قانون برنامه ششم توسعه کشور

 = Sمساحت زمين مورد نظر

تبصره :1چنانچه مالكين امالك داراي بافت فرسوده پس از سير مراحل قانوني درخواست تخريب و بازسازي اعياني ملك خود را مطابق ضوابط
شهرسازي داشته باشند مشمول ¼ عوارض ساختماني ميگردند .

درجهت حفظ طرح تفصيلي مصوب وسيماي شهري وجلوگيري از هرگونه تغيير بيرويه كاربري

فرمول

K×P×S

ضريب K

تبصره  :2اگر مالكين امالك داراي بافت فرسوده براساس استانداردهاي موجود نسبت به مقاوم سازي ساختمانهاي مجاز اقدام نمايندمشمول
پرداخت عوارض ساختماني نميشوند .

مسكوني :ضريب35

 )13-2عوارض س�اليانه س�طح ش�هر امالك و مس�تحدثات:

تجاري:ضريب285

مقدمه  :با توجه به اينكه موضوع ماده 2قانون نوسازي و عمران شهري فقط در 30درصد (محدوده فازهاي  1و  ) 2ازشهر مميزي و نوسازي
انجام گرفته و 70درصد از شهر هنوز مشمول مميزي و نوسازي نگرديده – و اينكه عوارض نوسازي از سال  – 1392قابل وصول مي باشد – و
امالك زيادي هنوز از سالهاي قبل با وجود اعالم عمومي عوارض ساليانه خود را پرداخت ننموده اند – لذا اين عوارض فقط مشمول مابقي شهر و
سالهاي گذشته فاز  1و  2شهر مي باشد كه شهرداري مي بايستي جهت تأمين بخشي از درآمدهاي خود بابت هزينه در سطح شهر وصول نمايد
كه در سالهاي قبل نيز وصول مي گرديد .

اداري :ضريب 70
صنعتي-كارگاهي:ضريب46
ساير كاربريها  :ضريب  20مباشد.

تبصره :ارزش منطقه اي بابت در يافت سطح شهر در مناطقي از محدوده شهر كه معابر آنها كمتر از 10متر باشد همان معابر 10متري مالك
محاسبه قرار ميگيرد.

تبصره  : 1درهنگام تغيير كاربري ملك به كاربري ديگر براي محاسبه عوارض مابهالتفاوت ضريب در كاربري مبداء به مقصد لحاظ ميشود .

عوارض سطح شهر:

 )20-2ع�وارض تابلوه�اي تبليغات�ي :

رديف

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

عوارض سطح شهر براي
كليه اراضي و امالك
واقع در محدوده شهر
عوارض اعياني

1/5درصد × ارزش معامالتي
اعياني × مساحت اعياني

منشاء قانوني

براي محاسبه عوارض تابلوهاي تبليغاتي جهت نصب درسطح شهربرای واحدهای تجاري  /اداري  /صنعتي  /صنفي وسایرمطابق فرمول ذيل
عمل مي شود.
تبصره  :براي مكانهاي تجاري كه در اطراف ميادين شهر واقع شدهاند 40درصد به محاسبات فرمول شماره يك اضافه ميگردد .

ضریب  :براي امالكی كه به صورت باغ مسكوني در محدوده شهر قرار دارند با ضريب  44محاسبه شود و بناهای سایت کارگاهی که به صورت
سوله ساخته ميشود عدد  44و بناهای صنعتی  25وساير بناهای اداری  22و نانوايي ( سنتي – فانتزي ) عدد  25تجاري ( اماكن مذهبي )
عدد  37پاركينگ هاي طبقاتي عدد  13/5براساس مسكوني -سالن غذا خوري و پذيرايي از مجالس -هتل و مسافر خانه عدد  -22ایجاد هر
نوع استخر عدد - 5ساير كاربريها نيز عدد  11تعريف شده است .

2

عوارض سطح شهر براي
كليه اراضي و امالك
واقع در محدوده شهر
عوارض عرصه

فرمول شماره  × 6 : 1قيمت منطقهاي محل نصب × مساحت تابلو = عوارض تابلو ساليانه
بند  16ماده 71
قانون موسوم به
شوراها و تبصره
 1ماده  50قانون
ماليات بر ارزش
افزوده

1/5درصد × ارزش معامالتي
عرصه × مساحت عرصه

تبصره  : 1براي تابلوهاي پزشكي  /ورزشي  /آموزشي ضريب يك بر اساس تعرفه اداري عمل ميشود .
تبصره  : 2پالكارد پارچهاي جهت تبليغات كه در سطح شهر نصب ميگردد به عنوان مساحت تابلو لحاظ گرديده و مطابق فرمول شماره يك
فوق با ضريب  42عمل ميشود .
فرمول شماره  : 2عوارض ماهيانه = × 2 /5قيمت منطقهاي محل نصب × ( ارتفاع پايه  +مساحت تابلو )
براي تابلوهاي پزشكي –ورزشي –آموزشي  -بر اساس تعرفه اداري عمل مي شود.
تبصره  : 3براي تابلوهايي كه نياز به پايه و نصب آن در معابر شهري دارد در هنگام محاسبه عوارض تابلو ارتفاع پايه تابلو در مساحت تابلو جمع
ميشود طبق فرمول شماره  2عمل ميگردد .

تعرفه عوارض سال  139۹شهرداری شهر جدید هشتگرد

4

ضمیمه شماره 1360

 -5بهاي خدمات مربوط به جمع آوري زباله هاي اماكن تجاري ماهيانه به صورت جدول زير ميباشد:

تبصره  : 5براي تبليغاتي كه بصورت بنـر استفاده ميشود از فرمول شماره  2استفاده ميگردد .
تبصره  : 6براي تبليغات بر روي پايه استندهاي موجود در داخل شهر براساس موقعيت مكاني طبق جدول ذيل مورد محاسبه قرار ميگيرد.

مصوب A

مصوب B

مصوب C

تبصره  : 7برای پایه های لمپوست در فاز  5/000/000 / 1ریال فاز  3/600/000 / 2ریال فاز  3و  4و بلوار شهدای فشند  4/500/000ریال .

مكان

مبلغ

مكان

مبلغ

مكان

مبلغ

مكان

مبلغ

ورودي شهر

6/000/000

جاده
دسترسي

3/000/000

ميدان
شهرداري

6/500/000

نبش ب اركيده

6/000/000

4/000/000

محله  1فاز2

2 /200/000

سايرمكانها
درفاز1

2/500/000

سايرمكانها
درفاز– 3 – 2
7- 5 – 4

1/800/000

4 /000/000

بزرگراه
خليج فارس
تاميدان مادر

4/000/000

بزرگراه خليج
فارس از ميدان
مادر به باال

3 /000/000

ميدان يادبودو
مادر

چهارراه
الوند

4/500/000

سه راه
خليج فارس

 ) 4ترميم و بازسازي نوار حفاري در پيادهرو با پوشش آسفالت به ازاي هرمترطولي
مبلغ  400 / 000/-ريال و معابر خاکی زيرسازي شده  200 / 000ریال ميباشد.
3/1

چلو كبابيها و اغذيه فروشيها
درجه  3-2-1به ترتيب

380/000

310/000

225/000

3/2

مسافرخانه ها درجه -2-1
 3به ترتيب

380/000

310/000

225/000

3/3

آب ميوه فروشيها درجه
 3-2-1به ترتيب

300/000

250/000

220/000

3/4

تبصره:برای تبلیغات ورزشی-فرهنگی و آموزشی طبق جدول فوق و تبصره هفت به میزان 20درصدتخفیف لحاظ خواهد شد.

3/5

سالنهاي عروسيها وپذيراييها
درجه  3-2-1به ترتيب

گل فروشيها درجه
 3-2-1به ترتيب

براي هر اصله درخت مبلغ  700/000/-ريال ضربدر سن هر اصله درخت كاشته شده .
تبصره :در صورت قطع اش��جار بدون هماهنگی و مجوز ش��هرداری  ،طبق ماده شش آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در
شهرها،شهرداری مکلف به پیگیری قانونی است.
 )2 2-2عوارض انبارها  -س�ردخانهها :
براي محاسبه عوارض ماهيانه انبارها و سردخانهها با توجه به تنوع مساحت فضاي انبارها و سردخانهها نوع استفاده از آنها براي گروههاي شغلي
مختلف از جمله :
صنعتي  /كشاورزي  /بازرگاني  /تجاري و  .....از فرمول ذيل استفاده ميشود :
P×S×K
100

A=H +

 = - Aعوارض ماهيانه
 = Hقيمت پايه صنف انبار يا سردخانه مندرج در جدول تعرفه بهای خدمات مشاغل
 = Pقيمت منطقهاي محل استقرار انبار يا سردخانه

3/6

ساير واحدهاي تجاريفعال
درسطح شهر درجه 3-2-1
بهترتيب

2/250/000

750/000

1/900/000

650/000

1/500/000

500/000

200/000

170/000

130/000

 )2-3تعرف�ه به�اي خدم�ات ( بازدي�د و كارشناس�ي)
بهاي خدمات مراجعه كارشناسان شهرداري براي بازديد ومعاينه امالكومستحدثات
 -1هرفقره بازديد ومساحي امالك ومستحدثات توسط مميزان وكارشناسان واحد شهرسازي و امالك  ،اصناف و غيرو از بابت نقل و انتقال و
ساير مبلغ  600/000/-ريال
مبلغ 1/ 000/000/-ريال
و از بابت بازيدجهت صدور پروانه و پايانكار كار امالك وياليي
مبلغ  1/300/000/-ريال
و از بابت بازيدجهت صدور پروانه و پايانكار كار امالك آپارتماني
مبلغ  1/200/000ريال
واز بابت بازديد جهت صدور پروانه پايانكارتجاري تك واحدي و اداری
مبلغ  1/700/000ريال
واز بابت بازديد صدور پروانه و پايانكار مجتمع تجاري و اداری
بازديد ساير امورجهت بررسي تابلوهاي منصوبه وكارشناسي آنها وموارد مشابه هرفقره  :مبلغ 300/000ريال
بازديد از امالك واقع در حريم شهرو محدوده شهرکه بصورت باغات و غیر می باشند .مبلغ 2/000/000ریال

كشاورزي = 0
صنعتي = 0/5
بازرگاني = 0/75
تجاري = 1
= 0/3
ساير

تبصره : 3چنانچه موردي با ارائه مستندات الزم ،اثبات نمايد كه ماليات و عوارض موضوع بند الف ماده  38قانون ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت
نموده مشمول پرداخت عوارض فوق نخواهد بود.

فصلسوم:
 )1-3بهاي خدمات جمعآوري زبالههاي ش�هري:
 - 1هزينههاي مربوط به خدمات جمعآوري زباله هاي بيمارستاني و مراكز مشابه و معدوم نمودن بهداشتي آنها برابر قرارداد جداگانهاي محاسبه
و اقدام خواهد شد .
 - 2هزينههاي مربوط به خدمات جمعآوري زبالههاي صنعتي مربوط به كارخانجات و با تعيين محل ومركز تخليه جهت انجام خدمات مزبور
توسط اينگونه واحدها نيز براساس قرارداد جداگانه طبق نظر كارشناسان خدمات شهري حقوق شهرداري بنا برميزان و مقدار فضوالت صنعتي
محاسبه خواهد شد .
 - 3خدمات مربوط به فضوالت ساختماني جمعآوري شده و خسارات وارده به آسفالت  ،جدول وجوي به نسبت عرض گذر مشرف امالك به
خيابان درحداقل مترمربعي  120/000/-ريال و حداكثر  180/000ريال محاسبه و وصول خواهد شد .
 - 4خدمات مربوط به اليروبي فضوالت حاصله درمجراي فاضالب شهري ورفع آثار هرز آبها از سطح گذرهاي عمومي و معابر و پيادهروها برابر
رديف  3محاسبه خواهد شد .
الف  :بهاي خدمات مربوط به جمع آوري وحمل زبالهها و پسماند
 -1بهـاي خدمات مربوط به جمع آوري زباله هاي اماكن مسـكوني هرواحد مسكوني ماهيانه مبلغ 50/000ريال .
 -2بهاي خدمات مربوط به جمع آوري زباله هاي اماكن اداري ماهيانه مبلغ 150/000/-ريال .
 -3ساير مكانهاي موجود در شهر و حريم شهر ماهيانه50/000 /-ريال
 -4بهاي خدمات مربوط به جمع آوري زباله هاي اماكن پزشكي – بيمارستاني – درمانگاهها ماهيانه 300/000/-ریال

)1-4تعرف�ه به�اي خدم�ات جم�عآوري زبالهه�اي ش�هري
دستورالعمل چگونگي محاسبه و وصول عوايد مربوط به بهاي خدمات جمعآوري نخاله ها و فضوالت ساختماني ناشي از ساخت و ساز بنا
نظر به اينكه براساس موازين قانوني شهرداريها بخصوص تبصرههاي ذيل ماده  55قانون مذكورهيچگونه وظايفي را در راستاي جمعآوري زبالهها
از درب مغازه و منازل و حمل آن تا نقطه مركز زباله و درنهايت معدوم كردن بهداشتي آنها و با بهرهبرداري از اصول رايج پيشبيني ننموده و صرفاً
براساس ماده  55وظايف شهرداري محدود و دراين راستا فقط معرفي محل تخليه زباله به شهروندان ميباشد  .لذا با عنايت به زحمات مضافي
كه دراين خصوص به شهرداري تحميل و بارمالي قابل مالحظهاي را درارتباط با تأمين هزينههاي مصروفه با پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل
خدمات شهري و ماشينآالت مربوطه بربودجه ناتوان شهرداريها تحميل مينمايد لذا درجهت چارهجويي و جبران گوشهاي از خدمات و هزينهها
ي مربوطه پيشنهاد الزم همراه با فهرست ارقام ريالي ماهيانه كه شهروندان را موظف مينمايد درقبال بهره وري از خدمات حاصله به شهرداري
پرداخت نمايند لذا به منظوربرقراري بهاي خدمات مربوط به جمعآوري زباله و معدوم نمودن آنها بشرح زيرپيشنهاد ميگردد .
ب  :تذكرات:
با توجه به فهرست تعيين شده نوع درجه و مشخصات واحدهاي مشمول براساس موقعيت رونق كسبي و فعاليت و قيمت منطقه بندي محل وقوع
واحد تجاري مربوطه ميباشد بطوريكه واحدهاي احداثي درگذرها زيرقيمت منطقهبندي 50/000/-ريال درجه سه و زيرقيمت 80/000/-ريال ،
درجه دو باالتر از قيمت منطقهبندي 90/000/-ريال درجه يك محسوب خواهد شد .
ج  :عوايد مربوط ميبايست همراه با عوارض سطح شهردردستگاههاي رايانهاي برنامه ريزي و قبل ازانقضاي هرسال از مؤديان امر دريافت گردد .
/1ج  :درصورت مراجعه مؤديان جهت انجام امور مربوط به شهرداري و كسب هرگونه استعالمي عوايد مربوط ازتاريخ تصويب محاسبه و دريافت
گردد .
/2ج  :عوايد مربوط به اماكن تجاري ساليانه همراه با سايربدهيهاي اينگونه اماكن محاسبه و دريافت خواهد شد .
/3ج  :درصورت استنكاف مؤديان ازپرداخت اينگونه عوايد به شهرداري برابر دستورالعمل نحوه وصول عوارض و آئيننامه مستنكفين از پرداخت
حقوق شهرداري برخورد خواهد شد .
فرمول دریافت
عوارض

ضریب
پیشنهادی

K*p*s

k

0

0.5

عوارض ساخت در بخش کشاورزی

1

گلخانه موقت با مصالح سبک

K*p*s

2

گلخانه داتمبا سازه با مصالح ساختمانی

K*p*s

توضيح  :عوايد پيش بيني شده صرفأ براي يكبار بازديد برای یک دوره 6ماهه ومعاينه موارد مذكور قابل محاسبه و دريافت خواهد بودوتكرار در
بازديد موجب وصول عوايد مزبور نخواهد بود.

3

استخرذخیره آب بتونی

K*p*s

چنانچه مالكين درخواست مجدد بازديد به دفعات مكرر نمايند براي هر بازديد مطابق تعرفه مي بايستي بهاي آن را پرداخت نمايند.

4

استخر ذخیره آب ژنو ممبران

K*p*s

0

 )3-3براي هر نفر از اتباع خارجي س�اكن در ش�هر به ازای هر س�ال بهای خدماتی معادل جدول ذیل دریافت خواهد ش�د.

5

اسطبل،آغل و هانگار

K*p*s

1

6

استخر پرورش آبزیان

K*p*s

1

ردیف

تعداد اعضاء خانوار

مبلغ بهای خدمات شهری به ریال
7

1

یک نفره

1/800/000

2

دو نفره

3/000/000

اتاق کارگری،دفتر کار و دیوارکشی(پایه مجازو

8

تبصره  : 1فضاي مربوط به شوارع  /فضاي سبز  /تأسيسات و ساختمانهاي اداري  /انبارها و سردخانهها بعنوان فضاي انبار تلقي نميشود .
تبصره  : 2براي فضاهاي انبار بيش از  M25000مترمربع به ازاء متراژ اضافي حداكثر تا پنجاه هزار ( )50/000مترمربع دره درصد
( 10درصد ) تخفيف در نظر گرفته شود و براي متراژ اضافي بيش از M2پنجاههزار( )50/000مترمربع تخفيفي معادل بيست درصد
( 20درصد ) لحاظ ميشود .

تبصره  :1چنانچه ميزان عرض حفاري بيشتر از يك متروعمق بیش از80سانتیمتر باشد با 50درصد نسبت به بند  3-2-1افزايش و اخذ مي گردد.
تبصره  :2براي موسسات وادارت خدمات كه حفاريها را با بيل مكانيكي انجام ميدهند و آسيب جدي به معابروارد مي نمايد از بند  3وتبصره 1
جهت محاسبات استفاده مي گردد.
تبصره : 3برای حفاری هایی که بصورت شیار  20سانتی انجام می شود به ازاء هر متر طولی مبلغ  300/000ریال تعیین می گردد.

2

 = Sمساحت بناي انبار يا سردخانه
 = Kضريب شغلي كه براي شغلهاي مختلف ضريبهاي ذيل لحاظ ميشود

 )5ترميم و بازسازي نوار حفاري در پيادهرو با پوشش خشكهچيني به ازاي هرمترطولي مبلغ  700/000/-ريال ميباشد.

فصلچهارم:

)2 1-2عوارض قطع اش�جار :
براي جبران خسارت وارده ناشي از قطع درختاني كه در معابر  ،خيابانها  ،ميادين و باغهاي عمومي توسط مالكين امالك مجاور  ،بنا به ضرورت و
نياز با هماهنگي و مجوز شهرداري قطع ميشود عوارض به شرح ذيل پيشبيني و وصول ميگردد .

)3ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابربا عمق بيش از 80سانتيمتر به ازاي هر متر به شرط آنكه عرض حفاري از  1متر بيشتر نباشد به ازاي
هر متر 1/600/000ريال مي باشد

ردیف

تبصره  : 4براي تابلوهايي كه در حاشيه ميادين شهر قراردارند 40درصد به محاسبات فرمول شماره  2اضافه ميگردد .

 ) 2ترميم و بازسازي نوار حفاري در بزرگراهها و ساير معابر به عمق  80سانتيمتر به ازاي هرمترطولي
مبلغ  1/ 150/000/-ريال و معابر خاکی زيرسازي شده  500 / 000ریال ميباشد.

3

سه نفره

4/000/000

4

چهار نفره

4/500/000

5

پنج نفره

5/500/000

6

شش نفره

6/500/000

7

هفت نفره و باالتر

7/000/000

دیوارکشی(در صورت داشتن مجوز)

9

صنایع تبدیلی،تکمیلیو بسته بندی محصوالت
کشاورزی پس از استعالم از جهاد کشاورزی

10

سالن دامداری

11

12

13

14

سالن مرغداری

سالن پرورش قارچ

فنس کشی

سایر فعالیتهای کشاورزی

K*p*s

K*p*s

K*p*s

K*p*s

K*p*s

K*p*s

K*p*s

K*p*s

3

6

3

1.5

1.5

1.5

0.5

1.5

)4-3بهاي خدمات ترميم و بازس�ازي نوار حفاري در معابر ش�هري :
نوار حفاري به مسيري اطالق ميشود كه در آن عمليات لولهگذاري يا كابل كشي انجام گردد .
ترميم و بازسازي نوار حفاري  ،مجموعه عملياتي است كه طبق شرح رديفهاي مربوط براي بازگرداندن مسير به شكل اوليه انجام شود .
قيمتهاي واحد اين فهرستبها فقط در صورتي قابل پرداخت است كه كليه عمليات ترميم و بازسازي طبق جزئيات و مشخصات فني صورت
پذيرد و بابت انحنأ عمق و غيره هيچگونه اضافهبهايي پرداخت نخواهد شد .
در قيمت واحد رديفها  ،تمام هزينههاي باالس��ري  ،تجهيز و برچيدن كارگاه ضريب صعوبت كار در نقاط داراي ترافيك س��نگين  ،هزينههاي
خدمات مشاوره و نظارت منظور گرديده و هيچ گونه ضريب يا بهاي اضافهاي بابت هزينههاي ياد شده و يا غير از آن قابل پرداخت نميباشد .
تمام هزينههاي بارگيري  ،حمل و باراندازي مصالح زير اساس و آسفالت و حمل خاك به هر فاصله در قيمتهاي واحد رديفهاي مربوط منظور
گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت ديگري بعمل نخواهد آمد .
بهاي واحد اين فهرست همه ساله براساس شاخص گروهي فصل هشتم فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب ( عمليات خاكي و مرمت
نوار حفاري ) مورد تعديل قرار ميگيرد .
بهاي خدمات ترميم حفاري :
)1ترميـم و بازسازي نوار حفاري در سوارهرو و معابر به عمق  60سانتيمتر به ازاي هرمتــر طولي مبلغ 900/000/-ريال و معابر خاکی زير سازي
شده  450 / 000ریال ميباشد .

2-4عوارض س�اخت در بخش کش�اورزی:
=Pقیمت منطقه ای

=sمساحت

تبصره:1عوارض ساخت در سازه گلخانه موقت و استخر ذخیره آب ژنوممبران برابر صفر میباشدو از پرداخت عوارض ساخت وساز معاف میباشند
لذا پرونده های مربوط به واحدهای یاد شده از طرح در کمیسیون ماده 100معاف می باشند.
تبصره :2استخرهایی که صرف ٌا به منظور ذخیره آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند مشمول جدول فوق بوده و مجوز صادره
استخر از سوی جهاد کشاورزی برای باغ ویالها مشمول ردیف  3نمیگردد.
تبصره:3عوارض از واحدهای تولیدی زیر مجموعه جهادکش��اورزی صرف ٌا در قالب فرمولهای تعیین ش��ده در جدول فوق قابل دریافت بوده و از
عوارض فضای سبز معاف می باشد.
تبصره :4اگر متقاضی مطابق با پروانه دیوارکشی را اجرا ننمودو تمام ٌا دیوارکشی انجام داده شود کل ارتفاع دیوار پس از ابقا در کمیسیون ماده
100عوارض دیوارکشی با ضریب (10ده) محاسبه میگردد.
تبصره:5فنس کشی فقط با مجوز جهاد کشاورزی برای باغهای باالی 2500مترمربع می باشد.
تبصره:6صنایع تبدیلی،تکمیلی و بسته بندی محصوالت کشاورزی که مجوزشان توسط سازمان صنایع صادر گردیده مطابق با  kصنعتی دفترچه
عوارض شهرداری ها محاسبه گردیده و شامل ردیف  9جدول فوق نمی گردد.
تبصره:7در صورت تغییر کاربری موارد فوق پس از تایید مراجع ذیصالح ،شهرداری می تواند مابه التفاوت عوارض را از متقاضی دریافت نماید.

