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 ت قانونیااستناد
یها مصوب    9964آیین نامه مالی شهردار

ه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابع -91ماده 
 ع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعكس می شود. جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نو

  9975قانون تشكیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیه های بعدی مصوب 
 در وظایف شورای اسالمی شهر : -81ماده 

 تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین – 94بند 
شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران  رانی مورد نیاز( شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عم27/8/9984)اصالحی  - 77ماده 

  اقدام نماید.
  نطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر عنوان تعرفه عوارض را م –تبصره 
  9987مالیات بر ارزش افزوده مصوب قانون 

تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بعـد، تصویب و اعالم شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر یك از عوارض محلي جدید، که تكلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر  - 9تبصره -51ماده 
 عمومي نمایند.

 نون برنامه پنجم توسعه کشور :قا
یزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه ای و سرمایه گ -989ماده  منطقه ای و  –ذاری های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه ای و بخشیبه منظور ارتقاء نظام برنامه ر

یع   یتی در مرکز، ساز وکارها و شاخصهای الزم به تصویب هیأت وزیران می رسد.منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها و تمرکز امور حاکمرعایت عدالت در توز
یها توسط دولت –تبصره   .و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهردار

 :اصطالحات 
P ( منظور از :P، یا قیمت منطقه ای ) انون مالیاتهای مستقیم می باشد.ق 46بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده  ارزش معامالتی زمین 
K ( ضریب :P.است و در تعرفه های مختلف حسب صالحدید شورای اسالمی شهر متفاوت است ) 
N قانون مالیات مستقیم  46: ارزش معامالتي تعیین شده در دفترچه ارزش معامالتي دارائي موضوع ماده 
n تعداد واحد : 
یف و مفاهیم کاربري هاي شهر( خواهد بود. 91/9/81مورخ تعریف کلیه کاربري ها بر اساس مصوبه     شورایعالي شهرسازي و معماري )طرح تدقیق تعار
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 کلیات تعرفه ها
 بایستی رعایت شود : 9911موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال 

ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملكی در میدان یا فلكه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت چنانچه ملكی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر  -9
 منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلكه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد.

 مراحل مذکور از انجامانجام نشده است، شهرداري حق وصول هیچگونه عوارضي را ندارد و پس  مربوطه و جانمایي پارکینگ بر اساس ضوابط طرح تفصیلي مورد عملماني از جمله استعالمات مادام که کلیه مراحل صدور پروانه ساخت -2
 ر خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواهد بود.، مالك دو هفته فرصت پیگیري اخذ پروانه را دارد و در غیر این صورت هیچ حقي براي مالك د و تأیید نهایي نقشه توسط شهرداري

یهای کل کشور 28/14/15مورخ  91117شماره بخشنامه  با توجه به  -9 یها و دهیار در محاسبه این عوارض پس از ،  911مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی عالوه بر جرائم کمیسیون ماده  سازمان شهردار
 :  قیمت روز قابل وصول است قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور به 

 برابر تعرفه روز محاسبه خواهد شد.  Kعوارض صدور پروانه مسكوني و پذیره تجاري، اداري و صنعتي  تراکم مجازدر خصوص تخلفات ساختماني بناهاي بدون پروانه و داخل  -6
 قانون شهرداري است. 77اختالف بین مؤدي و شهرداري در مورد عوارض ، کمیسیون موضوع ماده مرجع رفع هر گونه  -5
 موافقت شهرداری با هر گونه عملیات عمرانی و تفكیک اراضی در حریم شهر منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط است.محدوده و حریم شهر قابل وصول است و عوارض در داخل  -4
 قررات شهرسازی مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامی است.رعایت ضوابط و م -7
قانون برنامه پنجم  989میگردد با رعایت تبصره ذیل ماده  بودجه سنواتی پیش بینیو یا معافیتهایی که در قوانین ( 97/2/87پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (مصوب  قوانین و مقررات مربوط به معافیت هاي -8

 د.تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بو. در هر حال اعمال خواهد شدتوسعه 
یر بنایي رکلیه کاربري ها در تعرفهاحداثي د پارکینگعوارض  -1 همچنین عوارض پرداخت نشده  و پرداخت عوارض  مربوطه مي گردند استفاده یا حذف آن مطابق مقررات مشمول جریمه و میباشند ولي درصورت تغییر در P1دل معا ز

 . قبلي نیز قابل وصول است
 عمل شود .  قانون نوسازی 21ماده  2مطابق تبصره جهت تمدید پروانه در صورت پایان مدت تمدید  -91
 باشد. اداره امور اقتصاد و دارایی می 9914 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 46و براساس قیمت منطقه ای موضوع ماده این تعرفه مشمول کلیه اراضي و امالك واقع  در محدوده و حریم  شهر مي گردد.  -99

 
 

 رئیس شوراي اسالمي                                                   شهردار                                                                                                                                                           
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 هورهشهرداری   6933امور مالیاتی جهت اجرا در سال  6934سال  قانون مالیات مستقیم 46قیمت منطقه ی موضوع ماده              

 ردیف
عرض 

 اداری  تجاری  مسکونی  معبر)متر(
-فرهنگیی  -آموزشی-خدماتی 

گردشیگری  -ورزشی-بهداشتی 

... 

حمل و  -کارگاهی -صنعتی 

 نقل و ...

 کشاورزی
اراضی مزروعی آبی -باغات  سایر

 دامپروری... -
اراضی مزروعی 

 دیمی

6 6 60411 06111 61101 4911 0161 0001 6041 0001 

0 4 69011 00111 61041 4411 0001 0461 6901 0461 

9 0 69011 09111 66161 4311 0001 0641 6901 0641 

6 61 66611 06111 66001 6011 0641 0001 6661 0001 

0 60 60111 00111 60111 6011 4111 9111 6041 9601 

4 66 60411 04111 60601 6011 4061 9601 96141 66101 

6 64 64011 06111 60341 0611 4601 9061 6401 9061 

0 60 64011 00111 69661 0611 4601 9941 6401 9941 

3 01 66611 03111 69301 0611 4341 9601 6661 9601 

61 00 - 91111 66611 3111 6011 9411 6011 9411 

66 06 - 96111 66001 3911 6661 9601 6041 9601 

21 04 - 90111 60941 3411 6401 9061 6301 9061 

21 
00 - 99111 60061 

 
3311 

6301 9341 6301 9341 

21 
باالتر    91

 از
- 96111 64901 61011 0641 6101 0161 66101 

   
 

شییییهر هییییوره  رئیییییر شییییورای اسیییی می                                                                                                                                                                          شییییهردار        
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یستی و اشـراف برخـی سـاختمانها بـه رودخانـه  –ن شهر در منطقه تفریحی با توجه به شرایط خاص جغرافیایی شهر هوره و واقع شدن ای گردشگری و به لحاظ شرایط تور
ویب مـی نمایـد . زاینده رود ، شهرداری و شورای اسالمی شهر هوره ضرائب منطقه ای ذیل را برای تعدیل قیمت صدور پروانـه برحسـب ارزش منطقـه ای تعیـین و تصـ

 با رنگ متفاوت مشخص شده اند . ضمنًا مناطق طبق نقشه ضمیمه
 

 مناطق و محالت مشمول رنگ نقشه ضریب عنوان منطقه ردیف

 کلیه پالکهایی که در محله اوزون داغ و ساروقایا که مشرف به رودخانه می باشند . زرد 5 ویژه 9

 بن .اولین پالک تجاری یا مسكونی بر بلوار اصلی از ورودی دشتی تا خروجی  خاکستری 2 )عالی( 2

 6و  2و  9سایر مناطق و محالت بجز موارد  آبی 5/9 متوسط 9

 محله قدیم و بافت فرسوده این محل قرمز 9 ضعیف 6

 

 شهراسالمی  س شوراییرئ                                                                                                                      شهردار                                                            
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یر بنا )احداث اعیاني( از نوع مسكوني بصورت تك واحدی                                    -(9-9تعرفه شماره )  9911مورد عمل براي سال                                 عوارض ز
 نوع عوارض  ردیف

وه 
 نح

ذ و
ماخ

ض
وار

ه ع
اسب

مح
 

 توضیحات  منشاء قانوني 

یر بنا )احداث اعیاني( از   عوارض ز
نوع مسكوني بصورت تك واحدی 

 به ازاء هر متر مربع 

Pقیمت منطقه  ی 
Sمساحت 

ند 
ب

94 
 81ماده

انون
ق

حی
صال

ا
 

اها 
شور

 به 
سوم

مو
 

صره 
و تب

9 
اده 

م
51 

وده 
 افز

زش
ر ار

ت ب
الیا

ن م
انو

ق
 

و یا هر طبقه ، بیش از یك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ( : منظور از واحد مسكوني تك واحدي ، اعیاني است که در سطح 9تبصره )
یر بنا ) احداث اعیاني مسكوني ( از نوع  یا در مجموع از سه واحد تجاوز نماید و ساخته شود تك واحدي محسوب نمي گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض ز

 عمل خواهد بود .  مسكوني مالك . . .  و ها مجتمع
 4pرات شهرسازی به ازای هر متر مربع( : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزی )خارج از اعیانی( با رعایت ضوابط و مقر2تبصره )

یربنا مورد محاسبه    قرار نمي گیرد.قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتي از اعیاني براي این منظور استفاده شود در عوارض ز
یر بنا از 9تبصره )  محاسبه ووصول میگردد .  4متر مربع تجاوز نماید کل بنا بر اساس  ردیف 511( : درصورتی که ز
یافت پروانه نموده است ودر مراحل بعدی درخواست اضافه بنا نماید که موجب گردد ردیف محاسبه تغییر نم ( : چنانچه مالكي6تبصره ) اید شهرداری قباًل اقدام به در

یر بنا  یافت مابه التفاوت می باشد طبق ردیف جدید وملزم به  محاسبه کل ز   .در
 سطح برابر ضوابط طرح تفضیلی به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی توسط شهرداری الزامی است  تراکم در ( : رعایت ارتفاع مجاز و5تبصره  )
% و باالتر ، آزاده گان و 25قانون اساسي ، کلیه جانبازان  998کمیسیون موضوع اصل  9/7/11ك مورخ 67118/ت999154شماره  مه(: بموجب تصویبنا4تبصره )

صد تصویبنامه مذکور از پرداخت عوارض شهرداري و هزینه هاي صدور پروانه ساخت تا یك 9سایر مشمولین مقرر در ماده  خانواده شهداء ) همسر ، فرزندان و والدین( و
شهرداری  موظف است مشمول پرداخت عوارض است .  مسكونی و بیست متر مربع تجاریمترمربع و بیست مازاد بر یكصد معاف مي باشند.  متر مربع براي یكبار

 قانون برنامه پنجم توسعه پیگیری و وصول نماید. 989ساخت لحاظ شده در این شرایظ را طبق تبصره ذیل ماده 
یر بناي پارکینگ در هیچ کدام از کاربري هاي مسكوني ، تجاري ،صنعتي ، اداري و.... وصول : به جهت تشویق شهروندان 7تبصره  در احداث پارکینگ عوارض ز

یربناي آن   جزء مجموع بنا محسوب میگردد . در کاربري مسكوني نخواهد شد ولي ز
 
 

یر بناي  9  P.S  4  متر مربع  911تا ز
یر بناي  2  P.S 5 متر مربع  211تا ز

یر بناي  9  P.S 4 متر مربع  911تا ز

یر بناي  6  P.S  7    متر مربع  611تا ز

یر بناي  5  P.S  8 متر مربع  511تا ز

یر بناي  4  P.S 1 متر مربع به باال  511از ز

 P.S 1 استخر و جكوزی 7
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یر بنا )احداث اعیاني( صدور پروانه ساخت -( 9-2تعرفه شماره )  9911مورد عمل براي سال                                                                 چندواحدي مسكونی م ساختمانهاي آپارتمانهای  مانی مجتمعها ،عوارض ز
 

منشاء  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  ردیف
 قانوني 

 توضیحات 

یر بنا )احداث اعیاني( صدور پروانه ساختمانی   عوارض ز
 مجتمعها و آپارتمانهای مسكونی به ازای هر متر مربع

Pقیمت منطقه  ی 
 

ند 
ب

94 
اده 

م
81 

ون 
قان

حی 
صال

ا
اها 

شور
 به 

سوم
مو

 
صره 

و تب
9 

اده 
م

51 
وده

 افز
زش

ر ار
ت ب

الیا
ن م

انو
ق

 

ساختمانهاي مسكونی چند واحدي  اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد ( : منظور از مجتمع ها ، آپارتمان هاي و 9تبصره )
مسكونی احداث گردد ویا در مجموع از سه واحد مسكوني بیشتر باشد ) عوارض ساختمانهاي بیش از سه واحد بصورت چند 

 واحدي محاسبه و وصول مي گردد(
سونا ، جكوزی )خارج از اعیانی( با رعایت ضوابط و مقررات  ( : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ،2تبصره )

قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتي از اعیاني براي این منظور استفاده شود در عوارض  K.Pشهرسازی به ازای هر متر مربع 
یربنا مورد محاسبه قرار نمي گیرد.  ز

جوز اقدام به افزایش بنا نمایند که موجب تغییر در تعداد طبقات و ( : چنانچه مالكین بادرخواست از شهرداري ویا بدون م9تبصره )
یافت سایرحقوقات متعلق مشمول پرداخت مابه  تعداد واحدها گردد ویا بعد از پروانه تعداد واحدها را افزایش دهد عالوه بر جریمه ودر

 دها را کاهش دهد وجهي مسترد نخواهد شد . التفاوت به قیمت روز عوارض در زمان پرداخت مي گردد ولي درصورتي که تعداد واح
( :  درصورت درخواست مالكین ساختمان های آپارتمانی ، مسكونی و... که دارای  پایان کار می باشند جهت احداث 6تبصره )

یربنای احداثی جدیدبا ردیف ضرایب محاسبه ووصول میشود  طبقه جدید عوارض طبق تعرفه آپارتمانی بوده وفقط عوارض ز
مشمول مابه التفاوت عوارض به صورت کلی وبه قیمت  911رصورت اضافه بنا بدون مجوزضمن طرح پرونده درکمیسون ماده ود

 روز میباشد 
n  تعداد واحد های احداثی درهربلوک مالک محاسبه میباشد = 

یر بناي  9  /p ( n+91) 97 متر مربع  911تا ز

یر بناي  2  /p ( n+91) 5 متر مربع  211تا ز

یر بناي  9  /p ( n+91) 42 متر مربع  911تا ز

یر بناي  6  /p ( n+91) 75 متر مربع  611تا ز

یر بناي  5  /p ( n+91) 88 متر مربع  511تا ز

یر بناي  6  /p ( n+91) 16 متر مربع به باال  511از ز

 /p ( n+91) 88 استخر و جكوزی  7

 K یربناي مسكوني تك واحدي  9-9% ضریب جدول )91%= معادل ( ز
 مي باشد.
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 9911مورد عمل براي سال                                                                                                                     عوارض پذیره یك متر مربع از یك واحد تجاري                   -(9-9تعرفه شماره )

ماخذ و نحوه محاسبه  نوع عوارض  ردیف
 عوارض 

منشاء 
 قانوني 

 توضیحات 

یر زمین 9  P*S  7/5 عوارض پذیره در ز

ند 
ب

94 
اده 

م
81 

حی 
صال

ا
 

اها 
شور

 به 
سوم

 مو
ون

قان
 

صره 
و تب

9 
اده 

م
51 

وده
 افز

زش
ر ار

ت ب
الیا

ن م
انو

ق
 

یرزمین9تبصره ) یرزمین ، به ازای هر طبقه پایین تر از ز کمتر از عوارض پذیره %21( : عوارض پذیره طبقات پایین تر از ز
یرزمین برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد.   ز

خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری ، عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری متصل ( : در 2تبصره )
عوارض یک متر مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع  %71به واحد تجاری معادل

  حتساب و وصول می باشد.عوارض یک متر مربع پذیره تجاری همان طبقه قابل ا%51معادل 
  
 ( : مدارک اثبات تجاری بودن ملک برابر ضوابط طرح تفضیلی مصوب می باشد 9تبصره ) 

برابر ضریب مسكونی  5/9% ضریب تجاری یا 51( :  عوارض مسكونی درطیقات فوقانی واحد های تجاری معادل 6تبصره )
 .محاسبه ووصول میگردد  ()هر کدام بیشتر باشد

 
 
 

 P*S 91/7 عوارض پذیره در همكف 2

 P*S   7/5 عوارض پذیره در طبقه اول 9

 عوارض پذیره در طبقه دوم 6
 

5/5  P*S 
 

 عوارض پذیره درطبقه سوم به باال 5
 

6/25  P*S 

4 
عوارض پذیره در نیم طبقه)بالكن داخل 

 مغازه(
 طبقه مربوطه  51%
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 9911واحد تجاري                                                                                              مورد عمل براي سال  چند  عوارض پذیره یك متر مربع از -(9-6تعرفه شماره )  
منشاء  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  ردیف

 قانوني 
 توضیحات 

یر زمین 9  0/(n+91)  75 عوارض پذیره در ز

ند 
ب

94 
اده 

م
81

حی 
صال

ا
 

اها 
شور

 به 
سوم

 مو
ون

قان
 

صره 
و تب

9 
اده 

م
51 

وده
 افز

زش
ر ار

ت ب
الیا

ن م
انو

ق
 

 اصلی محاسبه می گردد. عوارض کل بنا بر اساس معبر (: 9تبصره )
( : در واحد های تجاری که به صورت مجتمع احداث می شوند، فضاهای مشاعی و 2تبصره)

 پذیره خواهد بود . % عوارض  51همچنین سرویس بهداشتی، نمازخانه و تاسیسات مشمول 
هر ( : درخصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری عوارض متعلقه به ازاء 9تبصره )

پذیره  % عوارض یک متر مربع 71ل به واحد تجاری معادل متصبرای انباری متر مربع 
یک % عوارض   51معادل به ازاء هر متر مربع از واحد تجاری محاسبه و عوارض انباری مجزا 

 متر مربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصل می باشد. 
 برای محاسبه عوارض پذیره بانكها، موسسات مالی اعتباری قرض الحسنه و ... ( : 6تبصره )

n   می باشد .  91برابر 
n   . تعداد  واحد در هر طبقه مجتمع مالک محاسبه می باشد = 
 
 

 00/1 (n+91)  عوارض پذیره در همكف 2

 05/0 (n+91) عوارض پذیره در طبقه اول 9

 0(n+91)55/ دومعوارض پذیره در طبقه  6

 0/(n+91)44 عوارض پذیره درطبقه سوم به باال 5

 طبقه مربوطه  %51 عوارض پذیره در نیم طبقه)بالكن داخل مغازه( 4
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 9911مورد عمل براي سال                                                                                   عوارض پذیره اداري                                                                                                   -( 9-5تعرفه شماره )
 توضیحات  منشاء قانوني  به عوارض ماخذ و نحوه محاس نوع عوارض  ردیف

عوارض پذیره ) احداث اعیاني ( واحدهاي  9
 اداري به ازاء هر متر مربع 

 به ازاي هرمتر مربع
 قانون 81ماده  94بند 

 شوراها  اصالحی
قانون  51ماده  9و تبصره 

 مالیات بر ارزش افزوده

باشد (: وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهاي اداري مي 9تبصره)
،  که رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب ) هادي

 مالك عمل قرار مي گیرد . مورد   تفصیلي ( حسب
 وابسته به دولت و (: وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و2تبصره )

 911مطابق ماده مؤسسات خیریه برای ایجاد ساختمان مؤسسات خود 
مكلف ن نوسازي و عمران شهري قانو 24ماده  6قانون شهرداري و تبصره 

یافت پروانه ساختمان   .می باشد  رعایت از شهرداری وبه در
  

یر زمین 2  P*S  7/5 عوارض پذیره در ز

 عوارض پذیره در همكف 9
91/4 P*S 

 P*S   7/5    عوارض پذیره در طبقه اول 6

 عوارض پذیره در طبقه دوم 5
 

5/5  P*S 
 

 درطبقه سوم به باالعوارض پذیره  4
 

  6/25  P*S 
 % ضریب تعرفه طبقه مربوطه51 نیم طبقه 7
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 9911مورد عمل براي سال                                                                                                    انبار               -حمل و نقل  –کارگاهي   -صنعتي  -گردشگری و هتل داریعوارض پذیره واحدهاي   -( 9-4تعرفه شماره )
 توضیحات  منشاء قانوني  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  ردیف

آوران )صنایع عوارض پذیره واحدهاي  صنعتي ، فن  9
 نیمه مزاحم (

 اصالحی 81ماده  94بند  به ازاي هر متر مربع  
 قانون موسوم به شوراها 

قانون  51ماده  9و تبصره 
 مالیات بر ارزش افزوده 

(: وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهایی که کاربری واحد 9تبصره)
باطرح مورد نظر صنعتي باشد و یا آنكه کاربري غیر مرتبط بوده که 

حسب مورد تغییر کاربري  5موضوع در کمیته فني و یا کمیسیون ماده 
یافته باشد عالوه بر عوارض هاي متعلقه بابت واحدهاي صنعتي مطابق با 

 این تعرفه قابلیت ایصال دارد .
( : چنانچه در قسمتي از کاربري مذکور ، واحدهاي مسكوني، 2تبصره )

تجاري یا اداري درخواست گردد که ضوابط طرح اجازه احداث را داده باشد 
یافت شده باشد عوارض آن  و یه مجوز احداث آن از مراجع قانوني در

یافت مي گردد.   مطابق تعرفه باکاربري مربوه محاسبه و در
 
 
 
 

یر زمینعوارض  2  P  7/5  پذیره در ز

 P  91/4 عوارض پذیره در همكف 9

 P 7/5 عوارض پذیره در طبقه اول 6

 P 5/5 عوارض پذیره در طبقه دوم به باالتر  5

 % ضریب تعرفه طبقه مربوطه51 نیم طبقه 4
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 9911مورد عمل براي سال                                                                                                       ورزشي  –درماني  –بهداشتي  –نگي فره –آموزشي  –خدماتي عوارض پذیره  -(9-7تعرفه شماره )
 توضیحات  منشاء قانوني  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  9

2 
عوارض پذیره هتل ها و اماکن 

و مسافرخانه ها به ازای هر گردشگری 
 متر مربع

 تعرفه صنعتی   مطابق
قانون  81  ماده 94بند 

 موسوم به شوراها اصالحی 
قانون  51ماده  9و تبصره 

 مالیات بر ارزش افزوده
 

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب  8( : به استناد ماده 9تبصره )
هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها  عوارض پذیره صدور پروانه جهت 7/7/9971

 برابر بخش صنایع خواهد بود.
قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشي از مقررات  22ماده  6( : به استناد بند 2تبصره )

؛ عوارض ناشي از تغییر کاربري و فروش تراکم با اقساط پنج 95/8/86مالي دولت مصوب 
ي توسط سرمایه گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد تا ده ساله از شروع بهره بردار

 )با تقاضاي سازمان گردشگري(
( : عوارض فضاهاي تجاري داخل ساختمان اصلي هتل برابر تعرفه تجاری محاسبه 9تبصره )

 ووصول خواهد شد .

یر زمین 9  P  7/5 عوارض پذیره در ز

 P 91/4 عوارض پذیره در همكف 6

 P 7/5 پذیره در طبقه اولعوارض  5

 5/5P عوارض پذیره در طبقه دوم به باالتر  4

% ضریب تعرفه طبقه 51 نیم طبقه 7
 مربوطه
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 9911مورد عمل براي سال                 پست های مخابراتی...( –ترانسفورماتور  –)دکل های مخابرات تأسیسات شهریبر فضای اشغال شده توسط عوارض  -(9-8تعرفه شماره )

 توضیحات  منشاء قانوني  عوارض ضریب   نوع عوارض  ردیف

 P 7/5 منبع آب ،پست ترانسفورماتور  9
 اصالحی قانون 81ماده  94بند 

 موسوم به شوراها 
قانون مالیات  51ماده  9و تبصره 

 بر ارزش افزوده

شورای مجلس  97/2/9987قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  51دراجرای تبصره یک ذیل ماده 
اسالمی  شهرداری موظف است از کلیه بهربرداران اعم از حقوقی وحقیقی )سازمانها وکلیه دستگاه 

مجلس شورای اسالمی (  9984قانون مدیریت خدمات کشوری  مصوب  5های اجرایی مندرج درماده 
 و  BTSارتباطی اعم از دکل   بهره برداری از انواع تجهیزات مخابراتی و که مبادرت به نصب و

محدوده شهر اقدام مینماید .عالوه بر اجاره محل ، عوارضی  تحت عوارض  تكرارکننده و.... در حریم و
ساماندهی   پایه دار به صورت ماهیانه براساس فرمول تعریف شده  وصول تا به منظور مدیریت و

یست محیطی  وکاهش آلودگی ها بصری در جهت ارتقاء کیفیت  باالزامات شهری ، یبا سازی ،ز ز
 زندگی شهروندان هزینه شود . 

پشت بامها وفضا های شهری به صورت مهاری  دکل : عبارت است از انواع سازه های  فلزی  که در
 بر روی آنها انواع آنتن نصب میشود . وغیره مهاری خود ایستا نصب شده و

نصب در هنگام صدور مجور با در نظر گرفتن کلیه مقررات و حسب تاییدیه محل تبصره: عوارض 
 ازطریق مراجع قانوني محاسبه و وصول خواهد شد.

 P  91 پست  گاز ، پست مخابرات ،پست برق .... 2

 P 8/75 تصفیه خانه های آب وفاضالب  9

 P  95 ( و...BTSدکل های مخابراتی ) 6

 P 6/5 و...کیوسک تلفن  5
   

 
7 

 5و4رديف عوارض پايه)نصب( 
 در هنگام صدور مجوز اخذ مي گردداين عوارض 

برابر  1معادل 
ضرايب فوق براي 

هر متر مربع سطح 
 اشغال
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 9911مورد عمل براي سال عوارض حصارکشی و دیوار کشی برای امالک فاقد مستحدثات  –( 9-1تعرفه شماره )
 نوع عوارض  ردیف

وه 
 نح

ذ و
ماخ

ض 
وار

ه ع
اسب

مح
 

 توضیحات  منشاء قانوني 

9 

عوارض صدور مجوز 
احصار در مورد اراضي 
داخل محدوده شهر به 

 ازاء هرمترطول

9 P 

ند 
ب

94 
اده 

م
81 

انون
ق

حی 
صال

ا
 

راها
شو

 به 
سوم

مو
 

صره 
و تب

9 
اده 

م
51 

وده
 افز

زش
ر ار

ت ب
الیا

ن م
انو

ق
 

قانون شهرداری که مقرر مي دارد : "نسبت به زمین یا بناهاي مخروبه و غیر  991( : عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 9تبصره )
یب ائي شهر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافي با پاکي و پاکیزگي و ز

ین شهرسازي باشد، شهرداري با تصویب انجمن شهر ميیا  تواند به مالك اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که  مواز
تواند به منظور تأمین نظر و اجراي طرح  منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالك مسامحه و یا امتناع کرد شهرداري مي

یبائي و پاکیزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدي ده از مالك یا م صوب انجمن در زمینه ز
یافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداري بدوًا به مالك ابالغ مي شود در صورتي که مالك ظرف پانزده روز  متولي و یا متصدي موقوفه در

یخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مياز تا شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع  ر
هائي که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف  ارجاع خواهد شد. صورت حساب 77به کمیسیون مذکور در ماده 

قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به  در حكم سند 77مذکور در ماده 
  وصول طلب شهرداري اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد." از شمول این تعرفه مستثني است.  

ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود. )شهرداری مكلف است ارتفاع (: ارتفاع مجاز جهت احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق 2تبصره )
 دیوار و فنس را به تفكیک در مجوز صادره درج نماید(

 ( : این عوارض شامل عوارض حصارکشی باغات خارج از محدوده نمی باشد . 9تبصره )

2 

عوارض صدور مجوز 
احصار در مورد اراضي 
واقع در  حریم شهر به 

 ازاء هر مترطول

9/5 p 
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 9911مورد عمل براي سال                                                            عدم امكان تأسیس احداث پارکینگ با توجه به شرایط شش گانه                                     عوارض  -( 9-91تعرفه شماره )
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 کسرعوارض  
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واحدهاي 
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 متر مربع
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یها مكلفند مالكین را ملزم به تأمین ( : با توجه به اینكه بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساخت9تبصره ) مان ها ضروری می باشد، شهردار
 یا احداث پارکینگ در همان ساختمان یا در محل دیگری در محدوده شهر )با تأیید شهرداری( نمایند. 

یا کمیته های فنی  5مراجع قانونی )کمیسیون های ماده  ( : در موارد استثنا از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری یا مجوز2تبصره )
  : طرحهای هادی( بدون تأمین پارکینگ ،پروانه ساختمانی صادر نماید

  متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 65ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض  .9
  متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 21یابانهای به عرض ساختمان در فاصله یكصد متری تقاطع خ .2
  ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. .9
  کوچه ، امكان عبور اتومبیل نباشد.ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم  .6
یاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. .5   ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب ز
یر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. .4  در صورتیكه وضع و فرم زمین ز

 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی  تعیین می گردد. 5مقرر در بند  ( : شیب9تبصره )
یز و صرفًا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نمای6تبصره )  د.( : شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه اي وار
 .وصول میگردد تحت شرایط مندرج درتعرفه  محاسبه و ختماني  و( : عوارض حذف پارکینگ منحصرًا به هنگام صدور پروانه سا5تبصره )

 است در یافت نمي گردد.صادر شده 911کمیسیون ماده ساختمانهایي که راي جریمه ازکسر پارکینگ یا (: عوارض حذف پارکینگ4)تبصره
 

 P 65 مسكوني 9
 P 65 تجاري 2
 P 65 اداري 9
 P 65 سایر کاربري ها  6
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یرزمین به مسكونی                                                                  –( 9-99تعرفه شماره )  9911مورد عمل براي سال                                                                                           عوارض تبدیل پیلوت یا ز

 توضیحات  منشاء قانوني  وارض ماخذ و نحوه محاسبه ع نوع عوارض  ردیف

یربناییواردو برابر ضرائب ع عوارض تبدیل پیلوت به مسكوني  9  ض ز

 اصالحی قانون 81ماده 94بند 
 موسوم به شوراها 

قانون مالیات  51ماده  9و تبصره 
 بر ارزش افزوده

، 5( : بر اساس ضوابط شهرسازی و پس از تأیید کمیسیون ماده 9تبصره )
یرزمین به مسكوني داخل  باشد  )پایه( مجاز تراکمچنانچه تبدیل پیلوت و ز

باشد بر  از تراکم مجازمحاسبه عوارض بر اساس این تعرفه و چنانچه خارج 
 خواهد بود .  فروش تراکم مسكونياساس تعرفه 

( درصورتی که مالكین بدون مجوز اقدام به تغییر وتبدیل پیلوت 2تبصره )
 911به مسكونی ...  نمایند  پس از طرح پرونده در کمیسیون ماده 

وضع پروانه به عبارتی درصورت صدور اعاده به درصورت عدم حكم به 
به قیمت روز قابل جریمه از سوی کمیسیون عالوه بر جریمه عوارض 

 : عوارض مزبور صرفا" بمنظور تغییر دراستفاده و9تبصره د وصول می باش
یرزمین به مسكوني میباشد که  ایا تبدیل پیلوت ی عالوه بر عوارض ز
یربنایي مي باشد    .ز

یرزمین به مسكونی  2 یربناییابر ضرائب عواردو بر عوارض تبدیل ز  ض ز
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 9911مورد عمل براي سال                                                                                                                                                                 عوارض پیش آمدگي مشرف به معابر                              -( 9-92تعرفه شماره )
منشاء  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  ردیف

 قانوني 
 توضیحات 
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مقررات   شورای عالی شهر سازی  ومعماری ایران  درخصوص ضوابط و 21/91/87مورخ  55191/991/911با عنایت به مصوبه شماره 
بالكن درمعابر عمومی ممنوع  اعالم گردیده است  این عوارض صرفا" مشمول بالكن منظر شهری احداث هرگونه  ارتفاع کیفی  سیما و

مطرح و کمیسیون راي به ابقاء بالكن 911یا در کمیسیون ماده  دریافت نموده و 5هایي مي گردد که مجوز احداث را از کمیسیون ماده 
 صادر کرده باشد.

 وزیر محترم کشور به شرح ذیل الزم الرعایه است : 8/92/9972مورخ  96/9/9/25718( : کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه 9تبصره )
یر بناي مفید مورد استفاده واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي قرار گیرد،  -9 در صورتیكه پیش آمدگي در معبر عمومي، بصورت روبسته و ز

یربناي مفید محسوب و عوارض مربوطه و صول خواهد شد. از هر مترمربع پیش آمدگي برابر این تعرفه مشروط بر اینكه از  قیمت عالوه بر اینكه جزو ز
 روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید. 

عالوه اگر پیش آمدگي بصورت روبسته و داراي دیوارهاي جانبي باشد ولي بصورت بناي غیرمفید مورد استفاده قرار گیرد )صرفًا بصورت بالكن(  -2
یربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد، از هر مترمربع پیش آمدگي   % بند یك وصول خواهد شد. 51بر اینكه جزو ز

 % بند یك وصول خواهد شد. 51چنانچه پیش آمدگي بصورت روباز و فاقد دیوارهاي جانبي باشد )تراس( فقط معادل  -9
  بان مورد استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود.   تبصره: چنانچه پیش آمدگي سقف آخرین طبقه بنا صرفًا بصورت سایه

( : چنانچه پیش آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد وصول عوارض پیش 2تبصره )
 بصورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد . آمدگي 

 ( : مالک محاسبه اراضی دوبر الزامًا بر باقیمت منطقه ای  بیشتر مالک محاسبه است 9تبصره ) 
 % بیشتر محاسبه میگردد . 21( : امالک واقع دربر میادین 6تبصره )
 برابر ضریب فوق محاسبه ووصول میگردد  5/9ی تجاری  معادل ( واحد های مسكونی  درطبقات فوقان5تبصره )

 

 
9 

 P 91  در کلیه معابر با هر عرض

 
 رئیس شوراي اسالمي                                                                                                        شهردار                                                                                                                                  

 
 
 
 



18 

 

 9911مورد عمل براي سال                                                                                       اضافه ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختماني            بر ارزش افزوده ناشی از عوارض  -( 9-99ه شماره )عرفت
 توضیحات  منشاء قانوني  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض  ردیف

9  
 

  اضافه ارتفاع برای واحدهای مسكونی
6Pسطح بنا * میزان ارتفاع اضافه شده به متر * 

قانون  ماده اصالحی  94بند 
 موسوم به شوراها 

قانون  51ماده  9و تبصره 
 مالیات بر ارزش افزوده

(: وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد 9تبصره)
 درصورت ابقاء بنا با مفاد پروانه ساختمانی ، صرفا" مغایر

 توسط کمیسیون ماده صد ، مجاز می باشد.
طبقه ای است که ، سطح  ( : منظور از سطح بنا2تبصره )

 اضافه ارتفاع دارد.
( به عوارض مازاد بر ارتفاع مجاز درصورتی که 9تبصره )

بر عوارض فروش تراکم پس از اخذ  مربوط به تراکم باشد با
 وصول میگردد . مجوز از مراجع ذیصالح  محاسبه و

: مالك میزان اضافه ارتفاع و دهنه مغایر ضوابط 6تبصره 
 طرح مصوب مي باشد.

 میزان ارتفاع اضافه شده به متر× سطح بنا ×5P  اضافه ارتفاع برای واحدهای تجاری  2

 میزان ارتفاع اضافه شده به متر× سطح بنا ×5P  اضافه ارتفاع برای واحدهای اداری و صنعتی  9

6  
اضافه ارتفاع برای واحدهاي فرهنگي . هنري ، 

 ورزشي ، آموزشي ، بهداشتي درماني ، پزشكي و
  غیره

5P× میزان ارتفاع اضافه شده به متر× سطح بنا 

 اضافه شده به متر دهنه میزان×  مساحت واحد تجاری× 5P عوارض دهنه مغایر برای واحدهای تجاری 5
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 فصل دوم
 ارزش افزوده اراضی و امالک
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 تعیین کاربري تغییر و توسعه معابر شهري و نحوه وصول عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحها ي عمراني و

پیدا  ارزش افزودهیا کمیته فني (  5طرح تفضیلي و یا تغییر کاربري از طریق مراجع ذي ربط )کمیسیون ماده  : مالكیني که ملكشان در اجراي ضوابطارزش افزودهعوارض 
 در هنگام مراجعه مالك به شهرداري قابل وصول مي باشد . زوده ملك افارزش  %61تعیین  ارشناسان رسمي دادگستريکتوسط میكند 

گاهي عموم با ( : شهرداري مكلف است مراتب را9تبصره )     .رسانده تا شهروندان ومودیان مربوطه در اسرع وقت جهت مفاصا حساب ه شهرداري مراجعه نمایند وسایل ممكن به آ
یاب( : 2تبصره )  وصول خواهد شد . کمیسیون مربوطه اخذ و از ارزش راي %61وطي سیكل اداري   تغییر کاربري با هر عنوان ضمن طرح پرونده در کمیسیون ارز
راجع ذي صالح و صدور مجوز براي زمین مي باشد پس از اخذ مجوز از م....... مساحت  طرح تفضیلي حد اکثر سطح اشتغال اراضي با کاربري تجاري بر اساس    ( :9تبصره )

  .ارزش افزوده نیز میاشد%61مول شم ساخت مازاد بر ضوابط عالوه بر عوارض متعلقه
 .  كوني با توجه به کاهش ارزش  ملك وجهي  وصول نمي گرددبه مس:  عوارض تعیین  کاربري از تجاري یا اداري   (6تبصره )

  .شهرسازي تعیین کاربري مي گردندیاکارگروه معماري و 5ربري بوده وتوسط کمیسیون ماده ( : عوارض تعیین کاربري مشمول اراضي  وامالکي میگردد که فاقد کا5تبصره د)
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 9911مورد عمل براي سال                                                                  ) پیشنهاد شماره یك ( ارتفاع درکاربري هاي مختلف مازاد بر تراکم درسطح وبر ارزش افزوده ناشی از  عواررض(  2-9تعرفه شماره )
ردی
 ف

ماخذ و نحوه محاسبه  نوع عوارض 
 عوارض 

 توضیحات  منشاء قانوني 
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یا سایر مراجع ذي صالح اخذ  5( : عوارض فوق مشمول ساختمانهایي میگردد که مجوز احداث بناي مازاد بر تراکم را از کمیسون ماده 9تبصره )
 نموده باشد 

 منجر به جریمه و ساختمانهایي که بدون مجوز شهرداري  اقدام به احداث بناي مازاد برتراکم نموده اند درکمیسون ماده صد مطرح و(: 2تبصره )
یربناي مازاد بر تراکم  کورتعرفه جداول مزابقاء بنا میگردند عالوه بر جریمه مشمول پرداخت عوارض به روز برابر  )این عوارض مي باشند  براي ز

یربناي در حد تراکم برمبناي تعرفه فقط  یر بناي مازاد بر تراکم مي گردد عوارض ز یافت مي گردد( 2-9و9-9مشمول ز  محاسبه و در
وصول  محاسبه و 5/9هم مازاد بر ارتفاع میگردد باضریب  ( : عوارض فروش تراکم آن قسمت از بنایي که هم مشمول مازاد بر سطح و9تبصره )
 میگردد 
یربنایي )عوارض پذیره( مي باشد از آنجایي که عوارض و( : ع6تبصره ) گانه مي باشند مقوله کاماًل جدا جرایم دو وارض فوق عالوه بر عوارض ز

ساز مینمایند مشمول عوارض فوق االشاره ، جریمه کمیسیون ماده  قابل وصول میباشند لذا مالكیني که مازاد بر تراکم ساخت وهرکدام مجزا  و
یربنا نیز هستند .     صد وعوارض ز

 الزامًا بر باقیمت منطقه ای  بیشتر مالک محاسبه است  و بیشتر( : مالک محاسبه اراضی دوبر5تبصره ) 
 میگردد . و وصول % بیشتر محاسبه 21امالک واقع دربر میادین  عوارض( :4تبصره 

 .محاسبه ووصول میگردد  برابر ضریب تعرفه مسكوني 5/9تجاری  معادل  ( واحد های مسكونی  درطبقات فوقانی7تبصره )

 
1 

 p 96 برای کلیه معابر با هر عرض معبر  
4 

3 
 

4 

5 

 کاربري ها  سایر 6
 
1 

 P  95 (  ) معابر درجه یكباالترین قیمت منطقه اي  ر بابر معاب
 p 95 (قیمت منطقه اي  متوسط به باال )درجه دوبر معابر با  4
9 
 

  p 95 بر معابر با قیمت منطقه اي متوسط به پایین )درجه سه 

 P 95  بر معابر باقیمت منطقه اي پایین )درجه چهار( 6
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(9) 
 سومفصل 

 اشخاص حقوقی )عمومی دولتی و غیر دولتی( 
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 9911مورد عمل براي سال                                                                                                                                                    بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی  عوارض -(9-9تعرفه شماره )

 
منشاء  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض  ردیف

 قانوني 
 توضیحات 

  عوارض تابلو 

ند 
ب

24 
اده 

م
81 

حی
صال

ا
 

راها
شو

 به 
سوم

 مو
ون

قان
 

 

قانون شوراها  79ماده  25قانون شهرداری و بند  12و ماده   55ماده  27( : به استناد بند 9تبصره)
هیأت عمومي دیوان عدالت اداري ،این عوارض  21/8/12مورخ  559و همچنین دادنامه شماره 

 قابل وصول است.
 (: وصول این عوارض  شامل ادارات دولتي و بیمارستانهای دولتی نخواهد شد. 2تبصره )
 ( : عوارض  صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است.9تبصره )
( : کلیه مالكین تابلوهاي تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم از 6تبصره )

در غیر این صورت شهرداری رأسًا نسبت به جمع آوری تابلوهاي شهرداری اقدام نمایند 
تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه خسارت به 

 اموال آنان مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.
مطابق با  ( : تابلوهایي که صرفًا جهت معرفي اماکن مربوطه و جهت اطالع رساني5تبصره )

 مي باشد از پرداخت عوارض  سالیانه معاف است. a*bاستاندارد متراژ 
 

ب تابلوهاي تبلیغاتي و خارج از صدور مجوز نص 9
 به ازای هر متر مربع ضوابط شهرسازي

1 P 

تابلوهاي تبلیغاتي و خارج از عوارض سالیانه  2
 )متر مربع( ضوابط شهرسازي

4 p 

 P 91  مربع(بیلبرد )متر نصب  9
 

6 
 نصب پالکارد با مجوز شهرداری

یال  65111ورودی هر پالکارد   ر
یال 915111روزانه هر متر   ر

5 
 دیوار نویسی با مجوز شهرداری

یال  22511ورودی   ر
یال  91111روزانه هر متر مربع   ر

یال   95111روزانه هر متر مربع نصب داربست تبلیغاتی با مجوز شهرداری 4  ر
 3P در معابر عمومي )سالیانه( تابلوهاي پزشكان 7

 
8 

تبلیغات بانكها و استقرار خودروهاي جوایز قرض الحسنه به 
 منظور تبلیغات در معابر

ر هر دوره سه ماهه و کمتر به ازاي هر دستگاه خودرو د
یال 5/251/111از آن   ر

                                 
 رئیس شوراي اسالمي                                                                                                                                                 شهردار                                                                      
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(6)  
 چهارمفصل 

 مؤدیان خاص 
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 9911مورد عمل براي سال                                                                                                                                                                   عوارض قطع اشجار                                            -(6-9تعرفه شماره )

 
 شهردار                                               

 رئیس شوراي اسالمي                                                                                                                                                              
 

ماخذ و نحوه محاسبه  عوارض قطع اشجار ردیف
 عوارض 

 توضیحات  منشاء قانوني 

 چنار 9

 x*111/954 سانتي متر 95هر اصله درخت با محیط تا  

ند 
ب

94 
اده 

م
81 

حی 
صال

ا
 

اها 
شور

 به 
سوم

 مو
ون

قان
 

صره 
و تب

9 
اده 

م
51 

ش 
ارز

ت بر 
الیا

ن م
انو

ق
وده

افز
 

اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز ”آیین نامه قانون   ( :  رعایت9تبصره)
مجمع تشخیص  9988مصوب “ شورای انقالب 9951در شهرها مصوب 

 مصلحت نظام الزامي است.
 

( منظور از بن درخت محیط پایین ترین قسمت ساقه درخت که از خاك 9تبصره )
 بیرون است .  

سن درخت ، عمردرخت میباشد که مسئول تشخیص (: منظور از 6تبصره )
 کارشناس فضاي سبز است 

(: محكومیت مرتكبین قطع درخت ویا ازبین بردن آن به مجازات 5تبصره )
 قانوني و پرداخت خسارت ، مانع از اخذ عوارض مقرر در این مصوبه نمي گردد. 

 

 x*111/991 سانتي متر 91هر اصله درخت با محیط تا  

 x*111/921 سانتي متر 65هر اصله درخت با محیط تا  

 x*111/911 سانتي متر 41هر اصله درخت با محیط تا  

 کاج و سرو 2

 x*111/921 سانتي متر 95هر اصله درخت با محیط تا  
 x*111/911 سانتي متر 91هر اصله درخت با محیط تا  
 x*111/11 سانتي متر 65هر اصله درخت با محیط تا  
 x*111/81 سانتي متر 41هر اصله درخت با محیط تا  

 
 
 
9 

 
 
 سایر

 x*111/11 سانتي متر 95هر اصله درخت با محیط تا  
 x*111/81 سانتي متر 91هر اصله درخت با محیط تا  
 x*111/45 سانتي متر 65هر اصله درخت با محیط تا  
 x*111/52 سانتي متر 41هر اصله درخت با محیط تا  

 (A*X)/2 بر اساس شاخه سربرداری و هرس 6

 Aضریب:                                                     Xمحیط و بن درخت:
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 9911مورد عمل براي سال                                                                                 عوارض سالیانه موتورسیكلت و ماشین آالت راهسازي و سنگین                                            -(6-2تعرفه شماره )
 توضیحات   منشاء قانوني ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض  ردیف
یال(عوارض سالیانه نوع دستگاه   )ر

ند 
ب

94 
اده 

م
81 

حی 
صال

ا
اها  

شور
 به 

سوم
 مو

ون
قان

 
صره 

و تب
9 

اده 
م

51 
ون 

قان وده
 افز

زش
ر ار

ت ب
الیا

م
 

( : این عوارض در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال )به 9تبصره )
استثناء خودروهای گازسوز( به ازاء سپری شدن هر سال )تا مدت ده 

افزایش می  % 911%( و حداکثر تا 91سال( به میزان ساالنه ده درصد)
 یابد.

 

9 

  41251 موتورسیكلت

 
 

                
 رئیس شوراي اسالمي                                        شهردار                                                                                                                                                        
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 پنجمفصل 
 

)به استثناء مشاغلی که توسط دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از آنها مشاغل براساس نوع شغل، محل جغرافیایی ملک، مساحت ملک  عوارض

 خالف قوانین و مقررات تشخیص داده شده است.(
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 1311مورد عمل براي سال                                                                                              افتتاح محل کسب                                                                                           عوارض تغییر شغل و   -( 5-4تعرفه شماره )

 توضیحات  منشاء قانوني  وارض ماخذ و نحوه محاسبه ع نوع عوارض  ردیف

 (گردد. پرداختی قبلی لحاظ نمی) عوارض تغییر شغل 9

 قانون  81ماده  94بند 
 موسوم به شوراها  اصالحی

قانون  51ماده  9و تبصره 
 مالیات بر ارزش افزوده

افراد صنفی مکلفند  44/14/1334قانون نظام صنفی مصوب  14: به موجب ماده  تبصره
 عوارض بر فضای شهری)کسب و پیشه(خود را بپردازد.در هر سال 

 معوق یها ی+عوارض و بده انهیاخذ عوارض سال پروانه کسب دیعوارض تمد 2

 
 
 

 رئیس شوراي اسالمي                                 شهردار                                                                                                                                                             
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   به محل دیگر جابه جایی محل شغلعوارض 
 هورهشهرداری  9911مورد عمل برای سال 
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 1311مورد عمل براي سال                                   عوارض انتقال محل کسب به محل ديگر                                                                                              -(5-3تعرفه شماره )
ردی
 ف

 توضیحات  منشاء قانوني  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  نوع عوارض 

اصالحی قانون  81ماده  94بند  اخذ ما به التفاوت به محل دیگر توسط صاحب پروانه جابه جایی محل شغلعوارض  
 موسوم به شوراها 

قانون مالیات بر  51ماده  9و تبصره 
 ارزش افزوده

 ار مشمولدرل برخوحمجابه جايی از محل ضعیف به 
تی که از محل صور منطقه می گردد در پرداخت تفاوت دو

. مشمول برخوردار به محل ضعیف تغییر مکان نمايد
يرا به درخواست صاحب شغل بوده  استرداد نمی گردد ز

 است . 
 

   

 
                                 

 رئیس شوراي اسالمي                                                                                شهردار                                                                                                                           
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 جدول ضرایب  محاسبه عوارض کسب و پیشه (  9جدول شماره)

 
 ردیف

 
 نام محل ضریب درجه محل جغرافیایی

9 
 

کلیه واحدهای صنفی بر خیابان اصلی  18/1  9درجه  
  از ورودی دشتی تا خروجی بن . 

2 
 

خیابانهای شهید محمود پور و زاینده  14/1  2درجه  
 رود و هشت بهشت . 

9 
 

 سایر مناطق 16/1 9درجه 

 

A=S*T*K*945                                                                    
A   )  ... عوارض مشاغل براساس نوع شغل محل جغرافیایی )مساحت ملک و : 
S     مساحت ملک  : 

  : T  نوع  شغل 
K   مساحت21*2761*92/1*945= 2611261                                                                                                                                                              :  ضریب محل جغرافیایی = 

 
 رئیس شوراي اسالمي                                                                                                                           شهردار                                                          

 
 
 

 فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه
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 متر مربع  51( برای محاسبه عوارض فضای مازاد بر 2جدول شماره )
 

 فرمول محاسبه ضريب مساحت رديف

 (S*T*K*365*)1= 1 متر مربع 50تا  1

 (S*T*K*365*)6/0= 6/0 متر مربع 05متر مربع تا 50از  4

 (S*T*K*365*)4/0= 4/0 مربع 100متر مربع تا  05از  3

 (S*T*K*365*)4/0= 4/0 متر مربع به باال 100از  4

 
 
 
 
 

 رئیس شوراي اسالمي                                                                                                        شهردار                                                                             
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هوره  شهر 9911جهت اجرا  در سال  هوره   رهسب و پیشه مصوب شورای اسالمی  شعوارض ک       
 9197 اتاق ساز اتومبیلهاي سنگین 1

 2919 دهندگان خدمات فیلم برداري وتصویربرداريارائه  4

 2761 الكتریكي و سیم کشي ساختمان 3

 2412 ام دی اف 4

 9781 اوراقچي ولوازم دست دوم فروشي 5

 2412 اوراقي فروشي اتومبیل 6

 2919 آبكار فلزات از قبیل آب نیكل و کرم و ورشو 0

 2919 آبلیمو گیري 3

 9895 آپاراتي و تعویض روغني 1

 9199 آجیل فروشي 10

 2928 آرایشگر مردانه 11

 9895 آرایشگري زنانه 14

 279 آزمایشگاه طبي 13

 9781 آسیاب آردي 14

 2645 آش و حلیم و کله پاچه 15

 9197 آش و حلیم وکله پزي 16

 9895 آشپزي و طباخي وخدمات آشپزي 10

یوم فروشي( 13 کوار یوم وماهي )آ کوار  9781 آ

 2761 آلومینیوم کار 11

 2919 آموزشگاه خیاطي. نقاشي. هنري وخطاطي.ماشین نویسي ونقشه برداري 40

 2761 آموزشگاه رانندگي )گواهینامه پایه دوم( 41



34 

 

 2645 آموزشگاه طبي و رادیولوژي و فیزیوتراپي 44

 2919 آموزشگاه غیر انتفاعي 43

 9781 آموزشگاه کامپیوتر 44

 2412 اسقاطيآهن فروشي  45

یخته گري  46  5215 آهنگري و جوشكاري و ر

 4575 بانک های دولتی 40

 6199 بانک های خصوصی 43

 9895 موسسه مالی و اعتباری دولتی 41

 6989 موسسه مالی و اعتباری خصوصی 30

 9895 صندوق قرض الحسنه 31

 
 2645 باسكول

 9469 باسكول داري 34

 2645 باسكول سبك و سنگین 33

 9781 باشگاه ها وکلوپ بدن سازي 34

 9895 باطري سازي و سیم پیچي اتومبیل 35

 9895 برنج فروشي 36

 9818 بریاني و جگري و سیرابي 30

 9895 بستني و آبمیوه 33

 2645 بلوك و تیرچه زن 31

 279 بنكدار )عمده فروشي( 40

 2412 بنگاه آهن فروشي 41

 2919 بنگاه دام فروشي 44

 851 بنگاه هاي حمل و نقل و باربري 43
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 2156 پارچه فروشي   44

 9197 پارچه فروشي کیلوئي 45

 2928 پارکینگ ماشین 46

 2919 پرده دوزي 40

 2919 پرس چوب فروشي 43

 9514 پرنده فروشي 41

 9287 پزشكان عمومي 50

 9549 پزشكان متخصص  51

 9781 پالستیك فروشي عمده 54

 2156 پوشاك فروشي 53

 9781 پیتزا فروشي 54

 2156 پیچ و مهره فروشي 55

 9781 پیك پستي موتور سوار  56

 9781 تابلو ساز و تابلو فروش نئون و پالستیك و فلز 50

 9751 تاکسي بي سیم 53

 9895 تاکسي تلفني 51

 2791 تراشكاري صنعتي 60

 2791 تراشكاري ومیلنگ تراش اتومبیل 61

یقات و پانسمان 64  2919 تزر

 9781 تزئینات اتومبیل وشیشه و روکش صندلي 63

 2645 تزئینات ساختمان با هرعنوان 64

 9514 تزئینات سفره عقد 65

 9781 تزئینات ولوازم یدکي موتور سیكلت 66
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 9818 تعمیر چرخ خیاطي 60

 9514 تعمیر دوچرخه 63

 9781 تعمیر ساعت 61

 9199 تعمیر طال 00

 2412 تعمیر قفل و کیلومتر و جك هاي روغني 01

 2645 تعمیر کفش 04

 9781 تعمیر لوازم اداري و مهندسي 03

 9197 تعمیر لوازم خانگي و لوله بازکن و چرخ خیاطي 04

 2412 تعمیر ماشین آالت راه سازي با هر عنوان 05

 9199 تعمیر موتور سیكلت 06

 2919 تعمیر و خدمات تلفن همراه 00

 9469 تعمیر و فروش تلفن 03

 9197 تعمیر وسایل صوتي و تصویري 01

 9781 تعمیر وسایل گازسوز 30

 9469 تعمیر یخچال و ماشین لباس شوئي 31

 2156 تعمیرگاه اتو سرویس 34

 9514 تلفیح مصنوعي 33

 2156 تنظیم فرمان و باالنس چرخ 34

 9781 کامپیوتريتنظیم موتور خودرو با دستگاههاي  35

 2645 تنظیم موتور سنتي )دستي( 36

 9781 تودوزي اتومبیل 30

 9781 تودوزي اتومبیل 33

یع کننده آرد 31  5215 توز
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یع کننده آلومینیوم 10  2645 توز

یع کننده فراورده هاي غذائي 11  9818 توز

یع کننده مرغ و ماهي 14  9895 توز

یع نمك 13  9818 توز

 2919 ساختمان و غیره تولید پرده 14

 2928 تولید دمپائي 15

 2156 تولیدي پوشاك 16

 9469 تولیدي جوراب 10

 9469 جوراب فروش 13

 9895 جوشكاري اتومبیل  )اگزوز و رادیات و کاربراتور( 11

 5215 جوشكاري درب و پنجره 100

 2156 چاپ اوراق 101

 2156 چاپخانه 104

 9781 چادر دوزي 103

 9781 چتایي و گوني کنفي فروشي 104

 9895 چلو کبابي 105

 2791 حلبي سازي 106

 9469 حمام  100

 9781 خدمات اینترنت 103

 2156 خدمات فرهنگي و تكثیر جزوات 101

 2919 خدمات فني برق اتومبیل 110

 2645 خدمات کامپیوتر 111

 9199 خرازي فروشي 114
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 2412 خراطي 113

 2156 لباسخشكشوئي  114

 9895 خواروبار فروشي 115

 9469 خیاطي زنانه 116

 9818 خیاطي مردانه 110

 9549 داروخانه   113

 279 داروخانه هاي دامي 111

 2645 دفاتر ازدواج وطالق  140

 9895 دفاتر ثبت نام زائران 141

 4575 دفاتر داربست فلزي 144

 2645 دفاتر روزنامه  143

 2645 دفاتر طراحي ونقشه کشي  144

 2645 دفاتر مجله  145

 2645 دفاتر مهندسي  146

 2645 دفاتر نظارتي  140

 2928 دفاتر نقشه کشي ساختمان و طراحي 143

 2645 دفاتر نمایندگي شرکتها  141

 2412 دفتر حمل بار 130

 9781 دفتر سازي 131

 2645 دفتر مهندسي وپیمانكاري 134

 9895 دفترخانه اسناد رسمي 133

 9895 دندان سازي تجربي 134

 2412 رستوران 135
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 9469 رفوگري فرش 136

 2412 رنگ ساز اتومبیل 130

 9781 رنگ فروشي 133

 9781 رنگ فروشي 131

 2928 روغن فروشي )روغن خوراکي( 140

یخته گري و آهنگري و جوشكاري 141  2156 ر

 9781 زغال فروشي 144

یرو بند سازي اتومبیل 143  2412 ز

 2412 ساخت مبلمان 144

 9895 ساندویچ فروشي 145

 2928 سبزي فروشي 146

یگالژ دربها و... 140  2412 سرویس و ر

یت وشیشه )تسیت( 143  2928 سكور

 9781 سمساري و امانت فروشي 141

 2412 سنگ فروشي 150

 2645 سنگ نما فروشي 151

 5215 سوپر گوشت فروشي 154

 9895 سیمان فروشي 153

 99418 سینما 154

 2412 شبكه ساز و مصنوعات کابینت و کانال ساز 155

 2645 شرکت خدمات پستي 156

 9895 شرکت مسافربري و خط ویژه 150

 2928 شرکت هاي تعاوني مصرف 153
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 9895 شیریني فروشي 151

 9895 شیشه بري 160

 9197 صحافي 161

 9514 دستيصنایع  164

 9199 طال و جواهرات  فروشي 163

 9818 عسل فروشي 164

 2645 عطاري 165

 2156 عكاسي 160

 2791 عمده فروشي چاي 163

 9818 عینك سازي 161

یراکس 100  2645 فتوکپي و ز

 2791 فروش ابزارآالت صنعتي 101

 2645 فروش آلومینیوم وروي وسرامیك 104

 2156 پتوفروش تشك ابري و  103

 2919 فروش خوراك دام و طیور 104

 2919 فروش دوچرخه 105

 9781 فروش ساعت 106

 2156 فروش ساك و کیف 100

 2156 فروش سموم دفع آفات نباتي 103

 2412 فروش شیشه اتومبیل 101

 2156 فروش ظروف پالستیكي 130

 2412 فروش ظروف سرامیكي و چیني و تزئینات 131

 2891 ظروف مسي و روحي و روي و آلومینیومفروش  134
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 9781 فروش ظروف مالمیني 133

 2645 فروش ظروف یكبار مصرف 134

 2928 فروش فراورده هاي گوشتي و سوسیس وکالباس 135

 2412 فروش فرش دستبافت و غیره 136

 2412 فروش فرش ماشیني و موکت 130

 2919 فروش قطعات الكترونیك 133

 2645 قطعات و لوازم خانگيفروش  131

 9781 فروش کاست و سي دي 110

 2412 فروش کامپیوتر 111

 2412 فروش کامپیوتر و سخت افزار و نرم افزار و قطعات 114

 2412 فروش کفش 113

 9197 فروش الستیك اتومبیل 114

 2412 فروش لباس عروس 115

 2645 فروش لوازم اداري ومهندسي 116

 2919 لوازم آرایشي و بهداشتيفروش  110

 2919 فروش لوازم بهداشتي ساختمان 113

 2919 فروش لوازم بهداشتي و داروئي 111

 2645 فروش لوازم تاسیسات گاز سوز وشوفاژ 400

 2645 فروش لوازم خیاطي و کاموا 401

 9781 فروش لوازم شكار 404

 2645 فروش لوازم صوتي وتصویري 403

 9781 لوازم عكاسيفروش  404

 9895 فروش لوازم یدکي موتور سیكلت 405
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 5215 فروش مصالح ساختمان وسیمان و گچ و پودر سنگ 406

 2645 فروش مواد اولیه فرش و رفوگري 400

 2645 فروش موبایل 403

 2919 فروش موتور سیكلت  401

 2156 فروش و شارژ کپسول آتش نشاني 410

 2919 آالت موسیقي فروش وتعمیر لوازم 411

 9781 فروش ونصب دزدگیر 414

 2645 فروشگاه کاالي برقي 413

 2791 فروشگاه مواد غذائي 414

یع کننده 415  2928 فروشگاه مواد غذائي بنگاه توز

 2919 فروشگاههاي لوازم و تابلو برق صنعتي 416

 2919 فروشندگان انواع ایرانیت و پوتیكا و پیلت 410

یوار و چارچوب فلزي 413  9781 فروشنده ز

 2412 فروشنده قیرو نمایندگي آنها 411

 9781 قاب سازي و آلبوم سازي 440

 2928 قالي شوئي 441

 2928 قنادي ها )پولك نبات ساز( 444

یز 443  9781 قند ر

 9781 کافی شاپ 444

 2919 کارگاه جعبه مقوائي وکارتن بسته بندي 445

 2919 صباغي ورنگرزي و منسوجاتکارگاه  446

 2928 کارگاه قالي شوئي 440

 9781 کارگاههاي ماست بندي 443
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 2791 کارواش و اتوسرویس 441

 2928 کاشي فروشي و نمایندگي آنها 430

 2156 کافه قنادي و شیریني پزي 431

 2156 کافي نت 434

 9781 کتاب و لوازم التحریر 433

 9781 لباس عروسکرایه دهندگان  434

 9514 کرایه دهندگان وسایل پذیرائي 435

 9781 کرایه سي دي و نوار ویدئو 436

یهاي رایانه اي و کامپیوتري و ویدئو کلوپ 430  9781 کلوپ باز

 9514 کلید سازي 433

 2645 کلینیك دامپزشكي 431

 2919 کوره هاي فخاري دستي 440

 2919 کوره هاي فخاري ملي 441

 9818 گچ بري و قطعات پیش ساخته 444

 9781 گل فروشي 443

 9818 گلسازي 444

 5215 گوشت فروشي گاو و گوساله 445

 5215 گوشت فروشي گوسفند 446

 9895 لبنیات فروشي 440

 2645 لوازم خانگي فروشي 450

 2645 لوازم طبي و بیمارستاني 451

 9781 لوازم ورزشي فروشي 454

 2928 اتومبیل و تزئینیلوازم یدکي  453
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 9781 لوستر و لوازم کادوئي 454

 5215 لوله کشي گاز منازل 455

 9781 ماشین نویسي و خطاطي 456

 2156 مبل سازي 450

 2412 مبلمان فروشي 453

 2928 مسافرخانه 451

 2919 مصنوعات چوبي 460

 2791 معامالت امالك 461

 9895 )سنگین(مكانیك ماشین آالت گازوئیلي  464

 2412 مكانیك هاي بنزیني و ماشینهاي سبك 463

 2645 موزائیك سازي 464

 9781 موسسات فرهنگي هنري 465

 2928 مهد کودك 466

 2928 مهرسازي و حكاکي و پالستیك سازي 460

 2412 میزان فرمان و باالنس چرخ 463

 9895 میوه فروشي 461

 9818 نان ساندویچي پزي 400

 9781 نان فانتزي 401

 26457 نانوا 404

 2645 نجاري هاي صنعتي باهرعنوان 403

 9781 نفت فروشي 404

 2412 نقاشي اتومبیل 405

 2928 نقاشي ساختمان 406
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 9199 نقره فروشي 400

 5215 نمایشگاه اتومبیل بنزیني )سبك( 403

 2791 نمایشگاه اتومبیل گازوئیلي )سنگین( 401

 9895 ایزوگام وعایق بندي پشت بام با هرعنواننمایندگي  430

 2928 نمایندگي فروش لوازم یدکي و تعمیرگاه هاي مجاز اتومبیل 431

 9781 نوار فروشي 434

یع کننده 433  2928 نوشابه فروشي و توز

 2412 وانت بار تلفنی 434

 2156 ویدئو کلوپ 435

 9781 هنرکده آموزش موسیقي 436
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