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ردیف1201

عوارض سطح شهر (عوارض برساختمانها و اراضی)

1201/1

عوارض بر ساختمانها و اراضي مسكوني ( عرصه )

 ×%1 × STقیمت منطقه ای ×عرصه

 ×%1 × STقیمت منطقه ای ×عرصه

1201/1

عوارض بر ساختمانها و اراضي مسكوني ( اعیاني )

 ×%1 × STارزش معامالتي × اعیاني

 ×%1 × STارزش معامالتي × اعیاني

1201/2

عوارض بر ساختمانها و اراضي تجاری ( عرصه )

 ×%1 × STقیمت منطقه ای ×عرصه

 ×%1 × STقیمت منطقه ای ×عرصه

1201/2

عوارض بر ساختمانها و اراضي تجاری ( اعیاني )

 ×% 1 × STارزش معامالتي ×اعیاني

 ×% 1 × STارزش معامالتي ×اعیاني

1201/3

عوارض بر ساختمانها و اراضي اداری ( عرصه )

 ×%1 × STقیمت منطقه ای ×عرصه

 ×%1 × STقیمت منطقه ای ×عرصه

1201/3

عوارض بر ساختمانها و اراضي اداری ( اعیاني )

 ×% 1 × STارزش معامالتي ×اعیاني

 ×%1 × STارزش معامالتي ×اعیاني

1201/4

عوارض برساختمانهاواراضي صنعتي ،کارگاهي،حمل ونقل ،ا نبار (عرصه)

 ×%1 × STقیمت منطقه ای ×عرصه

 ×%1× STقیمت منطقه ای ×عرصه

1201/4

عوارض برساختمانهاواراضي صنعتي ،کارگاهي،حمل ونقل ،ا نبار (اعیان)

 ×% 1 × STارزش معامالتي ×اعیاني

 ×% 1× STارزش معامالتي ×اعیاني

1201/5

عوارض برساختمانهای تفریحي و آموزشي و خدماتي و درماني و غیره(عرصه)

 ×%1 × STقیمت منطقه ای ×عرصه

 ×%1 × STقیمت منطقه ای ×عرصه

1201/5

عوارض برساختمانهای تفریحي و آموزشي و خدماتي و درماني و غیره( اعیاني)

 ×%1 × STقیمت منطقه ای ×عرصه

 ×%1 × STقیمت منطقه ای ×عرصه

باپایان هرسال و درصورت مطالبات شهرداری عوارض معوقه با نرخ سال جاری دریافت خواهد شد
1202

عوارض برپروانه های ساختمانی

عوارض بر پروانه های ساختماني در طبقات زیر زمین  1/2طبقات مي باشد

عوارض بر پروانه های ساختماني در طبقات زیر زمین  1/2طبقات مي باشد

 × % 10قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × % 10قیمت منطقه ای ×اعیاني

عوارض بر پیلوت
1202 /1

عوارض بر پروانه های مسكونی

1202 /1

تا زیر بنای  60متر مربع

 × % 50 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

 × % 50 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

1202 /1

تا زیر بنای  100متر مربع

 × % 60 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

 × % 60 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

1202 /1

تا زیر بنای  150متر مربع

 × % 70 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

 × % 70 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني
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1202 /1

تا زیر بنای  200متر مربع

 × % 80 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

 × % 80 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

1202 /1

تا زیر بنای  300متر مربع

 × % 90 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

 × % 90 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

1202 /1

تا زیر بنای  400متر مربع

 × % 100 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

 × % 100 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

1202 /1

تا زیر بنای  500متر مربع

 × % 110 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

 × % 110 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

1202 /1

از زیر بنای  500متر مربع به باال

 × % 125 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

 × % 125 × Mقیمت منطقه ای ×اعیاني

1202/2

عوارض پذیره یك متر مربع از یك واحد تجاری

1202/2

عوارض پذیره در زیر زمین

1202/2

عوارض پذیره در همكف

) × T × % 50× (n+10قیمت منطقه ای ×اعیاني

) × T × % 50× (n+10قیمت منطقه ای ×اعیاني

) × T × (n+10قیمت منطقه ای ×اعیاني

) × T × (n+10قیمت منطقه ای ×اعیاني

1202/2

عوارض پذیره در طبقه اول

) × T × % 75 × (n+10قیمت منطقه ای ×اعیاني

) × T × % 75 × (n+10قیمت منطقه ای ×اعیاني

1202/2

عوارض پذیره در طبقه دوم

) × T × % 60 × (n+10قیمت منطقه ای ×اعیاني

) × T × % 60 × (n+10قیمت منطقه ای ×اعیاني

1202/2

عوارض پذیره درطبقه سوم به باال

) × T × % 50 × (n+10قیمت منطقه ای ×اعیاني

) × T × % 50 × (n+10قیمت منطقه ای ×اعیاني

1202/2

عوارض پذیره یك متر مربع از یك واحد تجاری برای مراکز
فرهنگي و مساجد

) × T × % 50× (n+10قیمت منطقه ای ×اعیاني

) × T × % 50× (n+10قیمت منطقه ای ×اعیاني

1202/3

عوارض بر پروانه های اداری

 × E × ( n + 10 ) × % 10قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × E × ( n + 10 ) × % 10قیمت منطقه ای ×اعیاني

1202/4

عوارض بر پروانه های صنعتي

 ×Sقیمت منطقه ای ×اعیاني

 ×Sقیمت منطقه ای ×اعیاني
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1202/5

عوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز جهت هتل هاو
اماکن گردشگری ومسافرخانه ها  ،مجتمع خدمات رفاهي ورزشي
و تفریحي و آموزشي واحدهای مطب پزشكان  ،روانپزشكان ،
دندانپزشكي  ،بینایي سنجي  ،رادیولوژیستها  ،سونوگرافي ،
داروخانه ها و حرف وابسته و پارکینگ ها به ازای هر متر مربع

 ×Wقیمت منطقه ای ×اعیاني

 ×Wقیمت منطقه ای ×اعیاني

در همكف

 ×Wقیمت منطقه ای ×اعیاني

 ×Wقیمت منطقه ای ×اعیاني

از طبقه اول به باال

 × W × % 75قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × W × % 75قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × j × 10 %قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × j × 10 %قیمت منطقه ای ×اعیاني
 ×SHقیمت منطقه ای ×اعیاني

1202/6

عوارض پذیره صدور پروانه ساختمانهای فرهنگي و مساجد

1202/7

عوارض پذیره صدور پروانه ساختمانهای تاسیسات و انباری و نگهبا ني و
غیره در اراضي کشاورزی

 ×SHقیمت منطقه ای ×اعیاني

1202/8

صدور مجوز دیوارکشي تا ارتفاع دو متر

 × 4قیمت منطقه ای × متر رونده

× 4قیمت منطقه ای × متر رونده

1202/10

صدور مجوز فنس کشي تا ارتفاع دو متر

 × 2قیمت منطقه ای × متر رونده

 × 2قیمت منطقه ای × متر رونده

 = nتعداد واحد تجاری و اداری حداقل  2می باشد
عوارض پذیره تجاری برای واحد های باالی  50متر به شرح زیر می باشد :
حد اکثر برای محله های  3و  2و 14 P = 1
حد اکثر برای محله

15 P =4

حد اکثر برای محله های  5و  6و 21 P = 7
حد اکثر برای محله 34 P = 8

پذیره انباری کلیه کاربری ها در زیر زمین یا همكف و دیگر طبقات 50درصد تعرفه مصوب و در همه ی کاربری ها فضاهای تجاری با تعرفه تجاری محاسبه مي گردد .
1202/11

تمدید پروانه ساخت در سال سوم

 %25قيمت صدور پروانه سال جاری

 %25قيمت صدور پروانه سال جاری
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1202/12

تمدید پروانه ساخت در سال چهارم و پنجم

 %50قيمت صدور پروانه سال جاری

 %50قيمت صدور پروانه سال جاری

1202/13

تمدید پروانه ساخت در پایان سال پنجم

 %100قيمت صدور پروانه سال جاری

 %100قيمت صدور پروانه سال جاری

اعتبار کليه مبالغ عوارض صورتحساب های صادره از سوی شهرداری در صورت عدم تعيين تكليف از سوی مودیان طبق مصوبه تقسيط شورای اسالمی شهر  ،مربوط به سال محاسبه می باشد و مودیان طی مدت6ماه
پس ازتسویه حساب عوارض پروانه های ساختمانی ملزم به دریافت پروانه ساختمانی ميباشند در غير این صورت با اتمام  6ماه ویا سال تسویه ما به التفاوت عوارض محاسبه وازایشان دریافت ميگردد..
1203

عوارض مازاد تراکم در طبقات و سطح اشغال در همكف برای مساجد  % 1تعرفه پيشنهادی مناطق می باشد

عوارض بر سطح اشغال  ،مازاد ترراکم و مرازاد برر طرول
مسكونی و غير مسكونی مسكونيو

1203/1

در کوچه های  8متری به پایین

1203/2

در کوچه ها و خیابان های  10تا  12متری

1203/3

در خیابان های  14متری و به باال
ضریب

 × R ×0/75قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × R ×0/75قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × Rقیمت منطقه ای ×اعیاني

 × Rقیمت منطقه ای ×اعیاني

 × R × 1/5قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × R × 1/5قیمت منطقه ای ×اعیاني

محله یك

محله دو

محله سه

محله چهار

محله پنج

محله شش

محله هفت

محله هشت

سطح شهر  /مسكونی ST /

0.50

0.210.5200

0.00.54

0.56

0.58

0.60

0.62

1.40

تجاری

0.85

0.87

0.89

0.91

0.93

0.95

0.97

2.50

اداری

0.70

310.720 0

000.74

0.76

0.78

0.80

0.82

2.35

صنعتي

1.40

11.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

6

خدماتي ،ورزشي ،تفریحي و غیرهW/

0.95

00.97040

0.99

1.01

1.03

1.05

1.10

3.50

پذیره  /مسكونی M /

2.50

2.70

2.90

3.30

3.50

3.50

4

7

تجاریT /

441

1.10

1.15

1.30

1.45

1.45

1.50

2.25

اداری E /

7.5

9.75

10

10.25

10.75

11

11.50

16

صنعتي S /

8

8.25

8.50

8.75

9

9.25

9.50

14.50
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خدماتي ،ورزشي ،تفریحي و غیرهW/

12

5512.255

12.50

12.75

16.50

16.75

17

23.75

کشاورزی SH /

20

20

20

20

20

20

20

20

مساجدj /

1

1

1

1

1

1

1

1

16.50

16.75

17

17.25

20

20.50

22

36

تجاری R /

12

12.25

12.50

14

15

16

18

26

اداری R /

16.50

16.75

17

17.25

19

19.25

19.50

31

صنعتيR /

24

25

26

27

28

29

30

50

خدماتي خدماتي ،ورزشي ،تفریحي و
غیرهR/

33

33.25

21

22

23

24

25

40

سطح اشغال  ،مازادتراکم و مازاد
بر طول  /مسكونی

1204

عوارض ارزش افزوده حاصل از تفكيك

1204/1

عرصه با کاربری مسكوني به ازاء هر متر مربع

1204/2

عرصه با کاربری تجاری به ازاء هر مترمربع

 × FT × 4قیمت منطقه ای ×عرصه

 × FT × 4قیمت منطقه ای ×عرصه

 × FT × 4قیمت منطقه ای ×عرصه

 × FT × 4قیمت منطقه ای ×عرصه

1204/3

عرصه با کاربری صنعتي به ازاء هرمترمربع

 × FT × 4قیمت منطقه ای ×عرصه

 × FT × 4قیمت منطقه ای ×عرصه

1204/4

عرصه با کاربری اداری و سایر به ازاء هرمترمربع

 × FT × 4قیمت منطقه ای ×عرصه

 × FT × 4قیمت منطقه ای ×عرصه

1204/5

عرصه با کاربری سایر به ازاء هرمترمربع

 × FT × 4قیمت منطقه ای ×عرصه

 × FT × 4قیمت منطقه ای ×عرصه

1204/6

کسری حد نصاب تفكیك برای اراضي زیر نصاب تفكیكي مصوب

 × FT ×4 × 75 %قیمت منطقه ای ×عرصه

 × FT ×4 × 75 %قیمت منطقه ای ×عرصه

1204

اعيانی اعم از مسكونی ،تجاری  ،اداری و سایر به ازاء هرمترمربع

1204/8

واحد های مسكوني

 × FTقیمت منطقه ای × اعیاني

 × FTقیمت منطقه ای × اعیاني
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1204/9

واحدهای تجاری

 ×FTقیمت منطقه ای × اعیاني

 ×FTقیمت منطقه ای × اعیاني

1204/10

واحد های صنعتي

 ×FTقیمت منطقه ای × اعیاني

 ×FTقیمت منطقه ای × اعیاني

1204/11

واحد های اداری

 ×FTقیمت منطقه ای × اعیاني

 ×FTقیمت منطقه ای × اعیاني

1204/12

سایر کاربری ها

 ×FTقیمت منطقه ای × اعیاني

 ×FTقیمت منطقه ای × اعیاني

ضریب

محله  1و  2و 3

محله 4

محله  5و  6و 7

محله 8

FT

3

3.50

4

5

1205

عوارض بربالكن وپيش آمدگی
 × M × 2قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × M × 2قیمت منطقه ای ×اعیاني
 × M × 2/5قیمت منطقه ای ×اعیاني

1205/1

عوارض بر بالكن روبازمسكوني

1205/2

عوارض بر بالكن سه طرفه  /حیاط

 × M × 2/5قیمت منطقه ای ×اعیاني

1205/3

عوارض بر بالكن سه طرفه  /شارع

 × M × 3قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × M × 3قیمت منطقه ای ×اعیاني

1205/4

عوارض بر بالكن تجاری

 × T / 2قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × T / 2قیمت منطقه ای ×اعیاني

1205/5

عوارض بر بالكن اداری

 × E / 2قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × E / 2قیمت منطقه ای ×اعیاني

1205/6

عوارض بر بالكن ورزشي و تفریحي

 ×V / 2قیمت منطقه ای ×اعیاني

 ×V / 2قیمت منطقه ای ×اعیاني

1205/7

عوارض بر بالكن فرهنگي و مساجد

 × j × % 1قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × j × % 1قیمت منطقه ای ×اعیاني

1206

عوارض بر بهای خدمات تشكيل پرونده،ثبت در سيسرتم سررا ،
نقشه هوایی  ،ترسيم کروکی  ،و ایاب و ذهاب
عوارض بر افراز سند ثبتی

2/000/000

2/000/000

طبق الیحه پيشنهادی شماره  10848مررخه 88/09/25

طبق الیحه پيشنهادی شماره  10848مررخه 88/09/25
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درآمد

1207

عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشانی و بهای خدمات

1207/1

عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشاني مسكوني

 × TS × % 1قیمت منطقه ای ×عرصه

 × TS × % 1قیمت منطقه ای ×عرصه

1207/2

عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشاني تجاری

 × TS × % 1قیمت منطقه ای ×عرصه

 × TS × % 1قیمت منطقه ای ×عرصه

1207/3

عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشاني اداری

 × TS× % 1قیمت منطقه ای ×عرصه

 × TS × % 1قیمت منطقه ای ×عرصه

1207/4

عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشاني تفریحیي و آموزشیي و خیدماتي و

 × TS × % 1قیمت منطقه ای ×عرصه

 × TS × % 1قیمت منطقه ای ×عرصه

 × TS × %1قیمت منطقه ای ×عرصه

 × TS × %1قیمت منطقه ای ×عرصه

درماني و غیره

1207/5

عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشاني صنعتي ،کارگاهي،حمل ونقیل ،
ا نبار
ضریب

محله 1

محله 2

محله 3

محله 4

محله 5

محله 6

محله 7

محله 8

TS

ST *7

ST * 7.25

ST * 7.50

ST *7.75

ST * 8

ST * 9

ST * 9.50

ST * 6

1208

عوارض بر اراضی و امالک بالاستفاده شهری

1209

عوارض بر صدور شناسنامه برای هر واحد

1403

عوارض ساالنه کسب و پيشه و فروشندگی

1403/1

عوارض بر صدور پروانه کسب و پیشه

1403/2

بهای خدمات جایگاه سوخت

تعداد سال×  × 10 %قيمت منطقه ای ×عرصه

تعداد سال×  × 10 %قيمت منطقه ای ×عرصه

150/000

150/000

عوارض موردعمل درسال 1396

پيشنهادی سال 1397

مصوب شورای اسالمی

معادل  1 / 5برابر عوارض ساالنه کسب

معادل  1 / 5برابر عوارض ساالنه کسب

معادل1/5برابر عوارض ساالنه کسب

 × 250/000تعداد نازل

 × 250/000تعداد نازل
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درآمد

جدول  -1ضریب مساحت
شرح

ضریب  / Sانبار  ،گاراژ و غيره

ضریب S

ضریب S

مغازه های بامساحت کمتر از 15مترمربع

% 40

0 /5

0/5

1

مغازه های بامساحت کمتر از 25مترمربع /ضریب پایه s

%40

1

1

2

مغازه های بامساحت 26الی 60مترمربع

%40

1/5

1/5

3

مغازه های بامساحت 61الی 100مترمربع

%40

2

2

4

مغازه های بامساحت 101الی 150مترمربع

%40

3

3

5

مغازه های بامسا ت 151الی 250مترمربع

%40

5

5

6

مغازه های بامساحت 251الی 350مترمربع

%40

7

7

7

مغازه های بامساحت 351الی 500مترمربع

%40

10

10

8

مغازه های بامساحت باالی  501مترمربع

%40

15

5

جدول  – 2ضریب پرداخت
ضریب T

ضریب T

1

پرداخت عوارض هر سال درسه ماهه اول سال

%80

%80

2

پرداخت عوارض هرسال درسه ماهه دوم سال

%85

%85

3

پرداخت عوارض هرسال درسه ماهه سوم سال

%90

%90

4

پرداخت عوارض هرسال درسه ماهه چهارم سال

%100

%100

ش ح

مسئول درآمد  :بهروز همتي

مسئول امور مالي  :محمد رضا توكلي محمدي

ضریب T

شهردار اقباليه  :مهران اكبرپور

رئيس شوراي اسالمي شهر  :علي بيگدلي
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فرماندار قزوین  :سيد علي موسوي
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درآمد

جدول  -3طبقه بندی مشاغل برای محاسبه عوارض کسب وپيشه
کد

نام اتحادیه یا عنوان شغل

D 1/7

1

پنچر گیری و قصابان نانوایان ورق کاران جزء –آرایش گران وپیرایش گران زنانه ومردانه خرازان خیاطان
مردانه شیشه بران وشیشه فروشان وآینه فروشنگان لوازم تحریر وکتاب فروشان فروشندگان مرغ وتخم مرغ
وماهي و فروش کفش و فروش لباس و فروش گل  ،فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگي،

0/60

2

اغذیه فروشان باطریسازان وباطری فروشان پارچه فروشان تعمیرکاران اتوموبیل (سبك وسنگین )
تعمیرکاران موتورسیكلت ودوچرخه –جوشكاران –درب وپنجره سازان آهني وآلومنیمي –چلوکبابي ها
وغذاخوری (رستوران *تاالرهای پذیرایي ) خواربارفروشان وعطاری –دوردگران (نجاران ) صافكاران ونقاشان
اتوموبیل –صنف الكتروتكنیك ورسته های وابسته فروشندگان رنگ وابزاریراق فروشندگان لوازم الكتریكي ،
بهداشتي آرایشي  ،تعمیرکاران ساعت وعینك قنادی وشیریني فروشان ورق کاران فروشندگان چیني وبلور
پالستیك و فروش الستیك و کارواش  ،تزئینات داخلي ساختمان دارالترجمه

0/70

3

آهن فروشان بارفروشان میوه وتره بار خشكبار وبنكداران تراشكاران فروشان فرش وموکت طالسازان وجواهر
فروشان عكاسان وفیلمبرداران فروشندگان پوشاک فروشندگان لوازم خانگي وصوتي وتصویری ومصالح
ساختماني و تولیدی کفش مشاورین امالک نمایشگاه داران اتومبیل و کلیه تولیدی ها

0/80

4

دفاتر (اعم از دفاتررسمي  ،وکالت حسابداری وحسابرسي کاریابي نمایشگاه بیمه آژانس های مسافرتي
ومهندسي ونظارت ساختمان ونظایرآن شرکت های تعاوني اعم از (تولید ومصرف شهروروستا ونظایرآن
آموزش ها( اعم از رایانه تعلیم رانندگي  ،آرایش وپیرایش کارآموزی حسابداری ونظایروآن ) مطب پزشكان
عمومي و.متخصص داروخانه ها درمانگاههای خصوصي وبیمارستانهای خصوصي نمایندگي های خودرو
تعمیرگاههای مجاز خودرو

0/90

D8
0/70

0/85

1.25

1.50

پيشنهادی سال 1397
D*P*S*T

D*P*S*T

D*P*S*T

D*P*S*T

مصوب شورای اسالمی
D*P*S*T

D*P*S*T

D*P*S*T

D*P*S*T

در صورت عدم وجود نام اتحادیه ای در جدول فوق تعرفه عوارض ایشان مطابق ردیف  2محاسبه می گردد
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درآمد

عوارض جمع آوری زباله وپسماند سایرمشاغل  50درصد عوارض سالیانه صنوف پیشنهاد مي گردد.
عوارض جمع آوری زباله وپسماند(مشاغل پرزباله ) طبق قرارداد واحد خدمات شهری مي باشد.
صنوفي که درخاج از خیابانهای اصلي ودرمحالت واقع شده باشند باتوجه به کمبود درآمد حاصله  %70تعرفه پیشنهادی ازایشان عوارض دریافت گردد 0
عوارض برمیدان دواب ( شامل ورودیه  ،حق توزین  ،اجاره اسطبل و % 20 )000درآمد خالص میدان دام
1407

بهای خدمات پيمانكاران

1408

عوارض برتوليد یا فروش محصوالت توليدی

2101

عوارض نوسازی

 % 0.5مبلغ کل قرارداد پیمانکاری

 % 0.5مبلغ کل قرارداد پیمانکاری
طبق قانون ارزش افزوده از طریق امور مالياتی

طبق تعرفه تنفيذی وزارت کشور

طبق قانون ارزش افزوده از طریق امور مالياتی
طبق تعرفه تنفيذی وزارت کشور

پس از اخذ مجوز از سازمان شهرداری ها برای اعمال قانون نوسازی اجرایی می شود .
عوارض هزینه های خدمات عمومی و شهری ناشی از تامين پارکينگ

2102
2102/1

عوارض تامین پارکینگ ( مسكوني وسایر )

 × 25 × APقیمت منطقه ای

 × 25 × APقیمت منطقه ای

2102/2

عوارض تامین پارکینگ ( اداری )

 × 25 × APقیمت منطقه ای

 × 25 × APقیمت منطقه ای

2102/2

عوارض تامین پارکینگ ( تجاری )

 × 25 × APقیمت منطقه ای

 × 25 × APقیمت منطقه ای

محله 1

محله 2

محله 3

محله 4

محله 5

محله 6

محله 7

محله 8

ضریب

5

5.25

5.50

6.50

7.50

8.50

10

12

اداری

7.50

8

8.50

9.50

10.50

11.50

12.50

14

تجاری

10

10.50

11

13

15

17

20

27

مسكونی و سایر

3101

درآمدحق آسفالت  ،لكه گيری وترميم حفاری

3102

درآمدحق بازدید

بر مبنای آخرین فهرست بهای

بر مبنای آخرین فهرست بهای

داخل شهر  300/000حریم  400/000صنعتي 500/000

داخل شهر  300/000حریم  400/000صنعتي 500/000
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درآمد

3201/1

3106

درآمد حاصل از بررسی و تایيد سند مالكيت در صورت عدم ارایه کروکی ثبتی

محله

1

2

3

4

5

6

7

8

مبلغ

1/000/000

2/000/000

3/000/000

4/000/000

5/000/000

6/000/000

7/000/000

8/000/000

درآمد حاصل از جمع آوری وحمل زباله

3106/1

درآمد حاصل از بهاء خدمات (حمل و دفن زباله مسیكوني )کمتیر از 60
متر مربع اعیاني به ازای هر واحد

500/000

500/000

3106/2

درآمد حاصل از بهاء خدمات (حمل و دفن زباله مسكوني )  60تیا 100
متر مربع اعیاني به ازای هر واحد

750/000

750/000

درآمد حاصل از بهاء خدمات (حمل و دفن زباله مسكوني )  100متر به
باال متر مربع اعیاني به ازای هر واحد

1/000/000

1/000/000

 50 %عوارض کسب ،متناسب با نوع کسب

 50 %عوارض کسب ،متناسب با نوع کسب

طبق قراداد واحد خدمات شهری

طبق قراداد واحد خدمات شهری

معادل 10درصد عوارض سطح شهر (عرصه)

معادل 10درصد عوارض سطح شهر (عرصه)

3106/3

درآمد حاصل از بهاء خدمات حمل و دفن زباله تجاری

3106/4

درآمد حاصل از بهاء خدمات حمل و دفن زباله مشاغل پرزباله

3106/5

درآمد حاصل از بهاء خدمات پسماندهای عادی و کشاورزی

3107
3107/1

درآمد صدور مجوز تبليغات محيطی
درآمد حاصل از تابلوهای تبليغات محيطی بر سر درب مغازه بره
صورت عمودی یا افقی برای هر سال(متعلق به مالكين )  /مرازاد

ارزش معامالتي × سطح کل تابلو به متر مربع × 4

ارزش معامالتي × سطح کل تابلو به متر مربع × 4

بر  3متر
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درآمد

3107/2

درآمد حاصل از تابلوهای تبليغات محيطی بر سر درب مغازه بره
صورت عمودی یا افقی برای هر سال(برند شرکت های مختلف با

ارزش معامالتي × سطح کل تابلو به متر مربع × 6

ارزش معامالتي × سطح کل تابلو به متر مربع × 6

توليدات داخلی ) برای هر سال
3107/3

درآمد حاصل از تابلوهای تبليغات محيطی بر سر درب مغازه بره
صورت عمودی یا افقی برای هر سال(برند شرکت های مختلف با

ارزش معامالتي × سطح کل تابلو به متر مربع × 8

ارزش معامالتي × سطح کل تابلو به متر مربع × 8

توليدات خارجی ) برای هر سال
3108

هزینه آماده سازی مساجد  ×P ×%1عرصه می باشد

درآمد حاصل از خدمات آماده سازی

3108/1

درآمد حاصل از خدمات آ ماده سازی

3108/2

درآمدحاصل ازخدمات آماده سازی  /طرح های توسیعه شیهری و طیرح هیای
مصوب

3113

بهای حاصل از خدمات آتش نشانی و سرانه ایمنی شهر

3115

درآمدحاصل ازخدمات شهری ( پالک گذاری سطح شهر)برای یكباربرای هرساختمان

3204

درآمد غسالخانه وگورستان

 1/2 × 600/000معبر × بر ملك

 1/2 × 600/000معبر × بر ملك

 * 183/176متراژ عرصه

 * 183/176متراژ عرصه

150/000

150/000

 150/000ریال

 150/000ریال

1

کرایه آمبوالنس بیرون شهرباالی 20کیلومتر به غیراز ورودیه به
ازای هرکیلومتر

2

غسالخانه بدون کفن

400/000

3

غسالخانه با کفن

600/000

600/000

4

کرایه آمبوالنس داخل شهر با ورودی

300/000

300/000

5

کرایه آمبوالنس بیرون شهرپایین 20کیلومتر باورودی

400/000

400/000

7/500

7/500
400/000
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درآمد

6

قبرشامل زمین  ،سنگ دال (طبقاتي )

2/500/000

2/500/000

7

قبر درقطعه قدیم

5/000/000

5/000/000

8

قبردرقطعه جانبازان وایثارگران

1/000/000

1/000/000

9

پیش فروش طبقه فوقاني (علي الحساب )

2/400/000

2/400/000

3210/1

تشكيل پرونده جهت تفكيك و ارائه خدمات و درج کد هرواحد

200/000

200/000

3210/2

تشكيل پرونده جهت طرح کميسيون ماده 5

500/000

500/000

3210/3

درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه

طبق تعرفه امور قرارداد ها

طبق تعرفه امور قرارداد ها

4201

مال االجاره ساختمانها وتاسيسات

4201/1

درآمدحاصل از اموال غيرمنقول شهرداری

4201/2

بهای خدمات تاسيسات شهری (نصب دکل )

4201/3

اجاره مكان دکه

4202

طبق مجوزشورای اسالمی ونظریه کارشناس رسمی دادگستری

طبق مجوزشورای اسالمی ونظریه کارشناس رسمی دادگستری

طبق مجوزشورای اسالمی و قرارداد منعقده یا نظریه کارشناس رسمی

طبق مجوزشورای اسالمی و قرارداد منعقده یا نظریه کارشناس

دادگستری

رسمی دادگستری

طبق مجوزشورای اسالمی ونظریه کارشناس رسمی دادگستری

طبق مجوزشورای اسالمی ونظریه کارشناس رسمی دادگستری

درآمدحاصل ازکرایه ماشين آالت و وسائط نقليه

4202/1

کرایه حمل بار بنز  1921بدون بارگیری

هر سرویس  600/000ریال

هر سرویس  600/000ریال

4202/2

کرایه حمل بار خاور بدون بارگیری

هر سرویس  500/000ریال

هر سرویس  500/000ریال

4202/3

کرایه حمل با رکمپرسي سه تن ایسوزوبا بارگیری

هر سرویس  500/000ریال

هر سرویس  500/000ریال

4202/4

کرایه حمل بار نیسان با بارگیری

هر سرویس  400/000ریال

هر سرویس  400/000ریال

4202/5

کرایه حمل بارتراکتور بدون بارگیری

هر سرویس 500/000ریال

هر سرویس 500/000ریال
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4202/6

کرایه حمل بار تانكر آب (خاور و تراکتور )

هر سرویس  500/000ریال

هر سرویس  500/000ریال

4202/9

کارکرد لودر

هرساعت  1 /100/000ریال

هرساعت  1 /100/000ریال

4202/10

کارکرد کمپرسور و کمپكتور با اپراتور

هر ساعت  400/000ریال

هر ساعت  400/000ریال

4202/11

کارکرد باالبر با اپراتور

هر ساعت  100/000ریال

هر ساعت  100/000ریال

4202/12

کارکرد رکتیفایر

هرساعت  100/000ریال

هرساعت  100/000ریال

4202/13

کارکرد بیل بكهو

هر ساعت  550/000ریال

هر ساعت  550/000ریال

4202/13

کارکرد دوربین نقشه برداری

هر مورد 3/000/000ریال

هر مورد 3/000/000ریال

4205

در آمد حاصل از بازار های هفتگی و روزانه

4205/1

در آمد حاصل از ساماندهي وانت های شهری

6101

خودیاری شهروندان وهدایای دریافتی

6102

درآمد حاصل از زیباسازی

بر اساس مناقصه انجام شده

بر اساس مناقصه انجام شده

6102/1

درآمد حاصل از زیباسازی و عمران شهری مسكوني (برای یكبار )

 ×3× %3قیمت منطقه ای ×عرصه

 ×3× %3قیمت منطقه ای ×عرصه

6102/2

درآمد حاصل از زیباسازی و عمران شهری تجاری (برای یكبار )

×3×%3قیمت منطقه ای ×عرصه

×3×%3قیمت منطقه ای ×عرصه

6102/3

درآمد حاصل از زیباسازی و عمران شهری اداری و درماني (برای یكبار)

×3×%3قیمت منطقه ای ×عرصه

×3×%3قیمت منطقه ای ×عرصه

درآمد حاصل از زیباسازی و عمران شیهری آموزشیي و فرهنگیي وسیایر
کاربریها (برای یكبار )

 ×3× %3قیمت منطقه ای ×عرصه

 ×3× %3قیمت منطقه ای ×عرصه

درآمدحاصل از زیبا سازی و حذف فضای سبز

 ×2.50قیمت منطقه ای ×عرصه

 ×2.50قیمت منطقه ای ×عرصه

6102/4
6109

عوارض تبدیل واحد
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6109/1

عوارض تبدیل پالکهای تجاری ازیك واحد به چندواحدبه ازای هر واحد

 × 6قیمت منطقه ای ×اعیاني

 × 6قیمت منطقه ای × اعیاني

6109/2

عوارض تبدیل پالکهای مسكوني ازیك واحد به چند واحید بیه ازای هیر
واحد

 × 4قیمت منطقه ای × اعیاني

 × 4قیمت منطقه ای ×اعیاني

6109/3

عوارض تبدیل پالکهای صنعتي،کارگاهي  ،انبارو غییره ازییك واحید بیه
چند واحد به ازای هر واحد

 × 10قیمت منطقه ای × اعیاني

 × 10قیمت منطقه ای × اعیاني

طبق تعرفه تنفیذی وزارت کشور

طبق تعرفه تنفیذی وزارت کشور

6199/1

به ازای یك نفر

2/600/000

2/600/000

6199/2

به ازای دو نفر

2/900/000

2/900/000

6199/3

به ازای سه نفر

3/200/000

3/200/000

6199/4

به ازای چهار نفر

3/500/000

3/500/000

6199/5

به ازای پنج نفر

3/800/000

3/800/000

6199/6

به ازای شش نفر

4/000/000

4/000/000

طبق رای کمیسیون ماده صد و تجدید نظر

طبق رای کمیسیون ماده صد و تجدید نظر

6301/1

جرائم تخلفات ساختمان های بتون آرمه (بتون مسلح)هر متر مربع

*16ارزش معامالتي*متراژ

*16ارزش معامالتي*متراژ

6301/2

جرائم تخلفات ساختمان های اسكلت بتوني با هر نوع سقف تیا 5طبقیه
هر متر مربع

*16ارزش معامالتي*متراژ

*16ارزش معامالتي*متراژ

6301/3

جرائم تخلفات ساختمان های اسكلت بتوني از 5طبقه هر متر مربع

*18ارزش معامالتي*متراژ

*18ارزش معامالتي*متراژ

6301/4

جرائم تخلفات ساختمان های اسكلت فلزی با هر نوع سقف تیا 5طبقیه
هر متر مربع

*16ارزش معامالتي*متراژ

*16ارزش معامالتي*متراژ

6199

6301

دریافت بهای خدمات اتباع بيگانه

درآمد حاصل از جرائم کميسيون ماده  100تبصره 11
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6301/5

جرائم تخلفات ساختمان های اسكلت فلزی 5طبقه به باال هر متر مربع

*18ارزش معامالتي*متراژ

*18ارزش معامالتي*متراژ

6301/6

جرائم تخلفا ت ساختمان های با اسكلت مختلف وستون های فلزی هیر
مترمربع

*16ارزش معامالتي*متراژ

*16ارزش معامالتي*متراژ

6301/7

جرائم تخلفات سیاختمان هیای آجیری هیر متیری مربیع ( بیا پوشیش
آجروآهن و قوطي و شیرواني )

*12ارزش معامالتي*متراژ

*12ارزش معامالتي*متراژ

6301/8

جرائم تخلفات ساختمانهای مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب هر متر
مربع

*7ارزش معامالتي*متراژ

*7ارزش معامالتي*متراژ

6301/9

جرائم تخلفات ساختمانهای تمام چوبي هر متر مربع

*7ارزش معامالتي*متراژ

*7ارزش معامالتي*متراژ

6301/10

جرائم انبار در ساختمان های تجاری هر متر مربع

*15ارزش معامالتي*متراژ

*15ارزش معامالتي*متراژ

6301/11

جییرائم انبییار در سییاختمان هییای مسییكوني هییر متییر مربییع(در فضییای
40درصد)

*10ارزش معامالتي*متراژ

*10ارزش معامالتي*متراژ

6301/12

جرائم تخلفات ساختمانهای اسكلت آجری یا بلیوک سییماني بیا هرنیوع
سقف هر متر مربع

*10ارزش معامالتي*متراژ

*10ارزش معامالتي*متراژ

6301/13

جرائم تخلف انبار ها با دهانه بیش از  4متر هر متر مربع

*6ارزش معامالتي*متراژ

*6ارزش معامالتي*متراژ

6301/14

جرائم تخلفات اسكلت یاسوله پیش ساخته با هرنوع سقف هر متر مربع

*7ارزش معامالتي*متراژ

*7ارزش معامالتي*متراژ

6301/15

جرائم تخلف سالن ها یا توقفگاه ها و گاراژ ها هر متر مربع

*7ارزش معامالتي*متراژ

*7ارزش معامالتي*متراژ

6301/16

جرائم تخلفات مصالح بنایي سنگ و آجر و بلوک با هیر نیوع سینگ هیر
متر مربع

*6ارزش معامالتي*متراژ

*6ارزش معامالتي*متراژ

6301/17

جرائم تخلفات اسك لت فلزی با ستون های بتون آرمه هر متر مربع

*10ارزش معامالتي*متراژ

*10ارزش معامالتي*متراژ

6301/18

جرائم تخلفات هر نوع مصالح و سقف هر متر مربع

*4ارزش معامالتي*متراژ

*4ارزش معامالتي*متراژ
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6301/19

جرائم تخلفات آشیانه و سایبان هر متر مربع

*4ارزش معامالتي*متراژ

*4ارزش معامالتي*متراژ

6301/20

جرائم تخلفات پایه های چوبي و مصالح بنایي با هرنیوع سیقف هیر متیر
مربع

*3ارزش معامالتي*متراژ

*3ارزش معامالتي*متراژ

6301/21

جرائم تخلفات پایه های فلزی یا بتون آرمه با هرنوع سقف هر متر مربع

*7ارزش معامالتي*متراژ

*7ارزش معامالتي*متراژ

6301/22

جرائم و تخلفات تاسیسات و سایر موارد

*2ارزش معامالتي*متراژ

*2ارزش معامالتي*متراژ

6301/23

جرائم تخلفات دستگاه های حرارت مرکزی با شوفاژو سانترال

*6ارزش معامالتي*متراژ

*6ارزش معامالتي*متراژ

6301/24

جرائم تخلفات دستگاه های تهویه مطبوع گرمایشي و خنك کننده

*7ارزش معامالتي*متراژ

*7ارزش معامالتي*متراژ

6301/25

جرائم تخلفات آسانسور هر متر مربع

*3ارزش معامالتي*متراژ

*3ارزش معامالتي*متراژ

6301/26

جرائم تخلفات انواع مخازن اعم از زیر زمیني و هوایي

*7ارزش معامالتي*متراژ

*7ارزش معامالتي*متراژ

6301/27

جرائم تخلفات بالكن در ساختمان های مسكوني و تجاری هر متر مربع

*10ارزش معامالتي*متراژ

*10ارزش معامالتي*متراژ

6301/28

جرائم تخلفات سكو ها و بار انداز ها هر متر مربع

*7ارزش معامالتي*متراژ

*7ارزش معامالتي*متراژ

6301/29

جرائم تخلفات دیوار کشي با هرنوع مصالح هر متر مربع

*3ارزش معامالتي*متراژ

*3ارزش معامالتي*متراژ

6301/30

جرائم تخلفات سوله با هر نوع پوشش تا دهانه  10متر مربع

*20ارزش معامالتي*متراژ

*20ارزش معامالتي*متراژ

6301/31

جرائم تخلفات سوله با هر نوع پوشش تا دهانه  20متر مربع

*23ارزش معامالتي*متراژ

*23ارزش معامالتي*متراژ

6301/32

جرائم تخلفات سوله با هر نوع پوشش تا دهانه بیش از  20متر مربع

*23ارزش معامالتي*متراژ

*23ارزش معامالتي*متراژ

6301/33

جرائم تخلفات سالن های مرغداری و دامداری با هرنوع سیقف هیر متیر
مربع

*17ارزش معامالتي*متراژ

*17ارزش معامالتي*متراژ

6301/34

ساختمان های پیش ساخته هر متر مربع

*15ارزش معامالتي*متراژ

*15ارزش معامالتي*متراژ

6301/35

جرائم تخلفات سیلو ها هر متر مربع

*20ارزش معامالتي*متراژ

*20ارزش معامالتي*متراژ
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*24ارزش معامالتي*متراژ

*24ارزش معامالتي*متراژ

6301/36

جرائم تخلفات سرد خانه ها هر متر مربع

25/300/000

6301/37

جرائم تخلفات چاه نیمه عمیق برقي یا دیزلي هر حلقه

25/300/000

6301/38

جرائم تخلفات چاه عمیق دیزلي هر حلقه

44/275/000

44/275/000

6301/39

جرائم تخلفات چاه عمیق برقي هر حلقه

56/925/000

56/925/000

6301/40

جرائم ت خلفات حاصل از احداث استخر در زمین های کشاورزی هر متیر
مكعب

*16ارزش معامالتي*متراژ

*16ارزش معامالتي*متراژ

6301/41

جرائم تخلفات حاصل از احداث انبار وتاسیسات کشاورزی هر متر مربع

*34ارزش معامالتي*متراژ

*34ارزش معامالتي*متراژ

6301/42

جرائم تخلفات حاصل از احداث بالكن تجاری هر متر مربع

*14ارزش معامالتي*متراژ

*14ارزش معامالتي*متراژ

6301/43

جرائم تخلفات تجاری هر متر مربع در طبقات

*12ارزش معامالتي*متراژ

*12ارزش معامالتي*متراژ

6301/44

جرائم تعویض سقف به تیر آهین ییا تیرچیه بلیوک  ،قیوطي  ،سیپری ،
شیرواني

* 6ارزش معامالتي*متراژ

*6ارزش معامالتي*متراژ

6301/45

جرائم تخلفات مازادبر طول مجاورین

*17ارزش معامالتي*متراژ

*17ارزش معامالتي*متراژ

6301/46

جرائم اضافه ارتفاع مسكوني مغایر با ضوابط طرح های توسیعه شیهری و
مفاد پروانه ساختماني هر متر مربع

*34ارزش معامالتي*متراژ

*34ارزش معامالتي*متراژ

6301/47

جرائم اضافه ارتفاع تجاری مغایر با ضوابط طرح هیای توسیعه شیهری و
مفاد پروانه ساختماني هر متر مربع

*23ارزش معامالتي*متراژ

*23ارزش معامالتي*متراژ

6301/48

جرائم اضافه ارتفاع اداری و صنعتي مغایر با ضوابط طرح هیای توسیعه
شهری و مفاد پروانه ساختماني هر متر مربع

*56ارزش معامالتي*متراژ

*56ارزش معامالتي*متراژ
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6301/49

جرائم اضافه ارتفاع ورزشي  ،فرهنگي و هنیری  ،آموزشیي  ،بهداشیتي و
درماني  ،پزشكي وسایر مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد
پروانه ساختماني هر متر مربع

*66ارزش معامالتي*متراژ

*66ارزش معامالتي*متراژ

6301/50

جرائم فنس کشي بدون اخذ مجوز هر متر طول

*45ارزش معامالتي*متراژ

*45ارزش معامالتي*متراژ

6301/51

جرائم افزایش تراز پیاده روهر متر مربع

*17ارزش معامالتي*متراژ

*17ارزش معامالتي*متراژ

6301/52

جرائم حق مرغوبییت ناشیي از افیزایش ارتفیاع در نییم طبقیه تجیاری ،
زیرزمین انباری  ،پیلوت هر متر مربع

*12ارزش معامالتي*متراژ

*12ارزش معامالتي*متراژ

6301/53

جرائم تخلفات تجاری همكف هر متر مربع

*13ارزش معامالتي*متراژ

*13ارزش معامالتي*متراژ

6301/ 54

جرائم عدم اجرای فنس بدون پایه و مصالح متر طول

*45ارزش معامالتي*متراژ

*45ارزش معامالتي*متراژ

6301/ 55

جرائم ایجاد عدم زیبا سیازی کیه بوسییله پلیه و رمیب در بهیر عمیومي
احداث گردید (.در صورت صالحدید کمیسیون مربوطه)

*9ارزش معامالتي*متراژ

*9ارزش معامالتي*متراژ

محاسبه جرائم ماده صد در محله یك  70درصد محله دو  80درصد محله سه  85درصد محله چهار و پنج  90درصد محله شش  95درصد محله هفت 100در صد و در محله هشت  110درصد مبالغ جدول فوق مي باشد
6302
6302/1

هزینه نصب و فك پلمپ
جرایم حاصل ازوصول چكهای برگشتی(هزینه ابطال تمبروغيره)
قبل از صدور رای دادگستری

6302/2
6307

جریمه تاخیر در اجرای نمای ساختمان

طبق مصوبه  /4/5233ش

طبق مصوبه  /4/5233ش

براساس گزارش هزینه واحد حقوقي

براساس گزارش هزینه واحد حقوقي

 ×%50ارتفاع × عرض ملك× قیمت منطقه ای

 ×%50ارتفاع × عرض ملك× قیمت منطقه ای

عوارض ارزش افزوده حاصل از طرح های توسعه شهری

6307/1

کوچه ها و خیابان های تا  12متری

 × 6قیمت منطقه ای ×عرصه

 × 6قیمت منطقه ای ×عرصه

6307/2

خیابان های  12متری تا  14متری

 × 12قیمت منطقه ای ×عرصه

 ×12قیمت منطقه ای ×عرصه
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6307/3
6308

خیابان های  14متری به باال

 × 24قیمت منطقه ای ×عرصه

 × 24قیمت منطقه ای ×عرصه

جریمه قطع اشجار

6308/1

جریمه قطع اشجار با محیط بن تا  50سانتیمتر هراصله

750/000

750/000

6308/2

جریمه قطع اشجار با محیط بن  50تا  100سانتیمتر

1/000/000

1/000/000

6308/3

جریمه قطع اشجار با محیط بن بیش از  100سانتیمتر

1/250/000

1/250/000

6308/4

تخریب ویا ازبین بردن چمن هر مترمربع

100/000

100/000

6308/5

جریمه شكستن و آسیب به جداول  ،آسفالت و …

بر مبنای آخرین فهرست بهای

بر مبنای آخرین فهرست بهای

6309

جریمه سدمعبر

6309/1

حمل نخاله مصالح ساختماني

هر تن 200/000

هر تن 200/000

6309/2

جرائم سدمعبر مصالح ساختماني

روزانه 250/000

روزانه 250/000

6309/3

جرائم صدور مجوز دیوارکشي تا ارتفاع دو متر

هر متر رونده 300/000

هر متر رونده 200/000

6310

عوارض ارزش افرزوده حاصرل از تبردیل  /انطبراق کراربری در
محدوده شهری

6310/ 1

پیلوت به مسكوني

 × Aقیمت منطقه ای ×اعیاني

 × Aقیمت منطقه ای ×اعیاني

6310/ 2

پیلوت به انباری

 ×Bقیمت منطقه ای ×اعیاني

 ×Bقیمت منطقه ای ×اعیاني

6310/ 3

مسكوني به تجاری

 × Cقیمت منطقه ای ×اعیاني

 × Cقیمت منطقه ای ×اعیاني

6310/4

سایر کاربری ها به مسكوني

 ×Dقیمت منطقه ای ×متراژ

 ×Dقیمت منطقه ای ×متراژ

6310/5

مسكوني به سایر کاربری ها

 ×Eقیمت منطقه ای ×متراژ

 ×Eقیمت منطقه ای ×متراژ

6310/6

سایر کاربری ها به تجاری

 ×Fقیمت منطقه ای ×متراژ

 ×Fقیمت منطقه ای ×متراژ
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6310/ 7

مساجد به تجاری

 ×Gقیمت منطقه ای ×متراژ

 ×Gقیمت منطقه ای ×متراژ

6310/8

اراضي کشاورزی به مسكوني

 ×Hقیمت منطقه ای ×متراژ

 ×Hقیمت منطقه ای ×متراژ

6310/9

اراضي کشاورزی به صنعتي

 ×Iقیمت منطقه ای ×متراژ

 ×Iقیمت منطقه ای ×متراژ

6310/10

اراضي کشاورزی به تجاری

 ×Jقیمت منطقه ای ×متراژ

 ×Jقیمت منطقه ای ×متراژ

6310/11

پاسیو به مسكوني

 ×Kقیمت منطقه ای × متراژ

 ×Kقیمت منطقه ای × متراژ

6310/12

اراضي کشاورزی به خدماتي و سایر

 ×Lقیمت منطقه ای ×متراژ

 ×Lقیمت منطقه ای ×متراژ

6310/ 13

تفریحي و ورزشي به تجاری

 ×Mقیمت منطقه ای × متراژ

 ×Mقیمت منطقه ای × متراژ

6310/14

سایر کاربری ها به صنعتي

 ×Nقیمت منطقه ای × متراژ

 ×Nقیمت منطقه ای × متراژ

6310/15

بهره برداری از کاربری جدید در فضای کاربری های غیر مرتبط

 ×Oقیمت منطقه ای × متراژ

 ×Oقیمت منطقه ای × متراژ

6310/16

بهره برداری از کاربری جدید در فضای کاربری های اداری

 ×Pقیمت منطقه ای × متراژ

 ×Pقیمت منطقه ای × متراژ
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G

5

6

7.25

12

H

13

14.50

15.50

23

I

14.50

15.50

16.50

33

J

7.25

8.50

10

14.50

K

13

15.50

16.50

26

L

12

14.50

16.50

33

M

16.50

18

19

29

N

25

30

33

50

O

1

1.50

1.75

2

P

2

2.50

3

4

6311

کارمزد تقسيط

6313

بهای خدمات بهره برداری از معابر

تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار

تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار

قیمت منطقه ای × میزان حفاری به متر رونده

قیمت منطقه ای × میزان حفاری به متر رونده

در زمان هایی که شهرداری اطالع رسانی برای صدور پروانه های ساختمانی می نماید ،عملكرد سنواتی به نحوی خواهد بود که چنانچه مودی محترم  ،پس از واریز وجوه محاسباتی دستور
تهيه نقشه مورد تایيد را به شهرداری تحویل و رسيد دبيرخانه اخذ نموده باشد ،چنانچه شهرداری به هر دليلی نسبت به صدور پروانه اقدام نكرده باشد مالک محاسبه  ،عوارض ماًخوذه می
باشد در غير این صورت اگر پرداخت بدون انجام فرآیند فنی و ساختمانی ،یعنی دستور تهيه نقشه اخذ نشده باشد و یا نقشه ساختمانی تحویل شهرداری نشده باشد مالک محاسبه به تاریخ
روز و اخذ مابه التفاوت می باشد
شهرداری ها مكلفند حداکثر تا یك هفته پس از پرداخت نقدی یا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند
پرداخت صد درصد ( )100%عوارض به صورت نقد شامل 20درصد تخفيفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد .در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطی و یا یكجا) نيز به
ميزانی که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود  /ماده  59رفع برخی از موانع توليد
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تقسيط بدهی تا یك سال با کارمزد ، % 4دو سال  ، % 6سه سال  % 8می باشد .
با توجه به عدم ابالغ رسمی دفترچه ارزش معامالتی سال  1396ارزش های معامالتی استفاده شده در این تعرفه مربوط به دفترچه ی ارزش معامالتی شهرستان قزوین در سال  1395می باشد.
با توجه به مميزی امالک و اصناف در سال  1397و فقط برای یك مرحله مالک محاسبه ی قيمت عوارض ساليانه و سطح شهر و صنفی تا قبل از سال  1385به نرخ سال  1385از سال  1386تا
 1390به نرخ سال  1390و از سال  1391به بعد هر سال به نرخ روز محاسبه می شود  .این آیتم صرفاً مشمول افرادی است که طی دو ماه پس از اعالن بدهی (توزیع فيش ) به شهرداری مراجعه
ونقداًنسبت به پرداخت بدهی خوداقدام نمایند .
شهرداری می تواند در صورت پرداخت نقدی عوارض از سوی مودیان در طی سال  % 80عوارض محاسبه شده را دریافت نماید .
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