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    وصولی توسط سایر موسسات 1111

عوارض بر مزایده انبار وامالک ومستغالت غیر منقول اعم از فروش واجاره   3/1111

 )سازمانها ،ادارات ،موسسات ،شرکتها ،بانکها (
 معامله بهای%1 بهای معامله%1 بهای معامله1%

 عوارض سطح شهر )عوارض برساختمانهاو اراضی(: 1011

 عوارض سطح شهر اراضی کشاورزی 

 

× قیمت منطقه ای × 2%

 عرصه

 

 

 عرصه×  یمنطقه ا متیق× 2%

 

 

 عرصه×  یمنطقه ا متیق× 2%

 

 قیمت منطقه ای× %0 عوارض بر ساختمانها و اراضی مسکونی ) عرصه ( 1/1011

 عرصه×

 عرصه× قیمت منطقه ای× %0 عرصه× ایقیمت منطقه × 0%

 ارزش معامالتی%0 عوارض بر ساختمانها و اراضی مسکونی ) اعیانی ( 1/1011

 اعیانی×

 اعیانی× ارزش معامالتی%0 اعیانی× ارزش معامالتی0%

)آپارتمانهای تفکیک شده ، سهم  عوارض بر ساختمانها و اراضی مسکونی  0/1011

 العرصه (

 قیمت منطقه ای× 0%

 عرصه×

 عرصه× قیمت منطقه ای× %0 عرصه× قیمت منطقه ای× 0%

 ارزش معامالتی%0 آپارتمانهای تفکیک شده (  ) عوارض بر ساختمانها و اراضی مسکونی 0/1011

 اعیانی×

 اعیانی× ارزش معامالتی%0 اعیانی× ارزش معامالتی0%

 ایقیمت منطقه × %7 عوارض بر ساختمانها و تجاری ) عرصه ( 3/1011

 عرصه×

 عرصه× قیمت منطقه ای× %5 عرصه× قیمت منطقه ای× 5%

ارزش × %7 عوارض بر ساختمانها و اراضی تجاری ) اعیانی ( 3/1011

 اعیانی×معامالتی

 اعیانی×ارزش معامالتی× %5 اعیانی×ارزش معامالتی× 5%
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 قیمت منطقه ای× %7 ()آپارتمانهای تفکیک شده ، سهم  العرصه عوارض بر ساختمانها و تجاری  4/1011

 عرصه×

 عرصه× قیمت منطقه ای× %5 عرصه× قیمت منطقه ای× 5%

ارزش × %7 آپارتمانهای تفکیک شده (  )عوارض بر ساختمانها و اراضی تجاری  4/1011

 اعیانی×معامالتی

 اعیانی×ارزش معامالتی× %5 اعیانی×ارزش معامالتی× 5%

 قیمت منطقه ای× %5 ) عرصه (و خدماتیعوارض بر ساختمانها و اراضی اداری  5/1011

 عرصه×

 عرصه× قیمت منطقه ای× %3 عرصه× قیمت منطقه ای× 3%

ارزش معامالتی ×%5 ) اعیانی ( و خدماتی عوارض بر ساختمانها و اراضی اداری 5/1011

 اعیانی×

 یاعیان×ارزش معامالتی ×%3 اعیانی×ارزش معامالتی ×3%

قیمت منطقه ای × %6 عوارض بر ساختمانها و اراضی صنعتی ) عرصه ( 6/1011

 عرصه×

 عرصه×قیمت منطقه ای × %3 عرصه×قیمت منطقه ای × 3%

 ارزش معامالتی×%6 (عوارض بر ساختمانها و اراضی صنعتی ) اعیانی  6/1011

 اعیانی×

 اعیانی× ارزش معامالتی×%3 اعیانی× ارزش معامالتی×3%

قیمت منطقه ای  ×5×%1 عوارض  بر ساختمانهای ورزشی و تفریحی وسایر  )عرصه ( 7/1011

 عرصه×

 عرصه×قیمت منطقه ای  ×3×%1 عرصه×قیمت منطقه ای  ×3×1%

 ارزش معامالتی×5×%1 عوارض برساختمانهای ورزشی و تفریحی وسایر  ) اعیانی ( 7/1011

 اعیانی×

 اعیانی× ارزش معامالتی×3×%1 اعیانی× ارزش معامالتی×3×1%

    عوارض برپروانه های ساختمانی: 1010

 مهلت اعتبار پروانه های ساختمانی وتمدید 

 متر فقط پنج سال 5111مساحت باالی  -متر فقط سه سال ، د 5111مساحت تا -ج -متر فقط دو سال  ،  0111مساحت تا -متر فقط یکسال  ، ب  611مساحت تا -الف 
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 مسکونی ویالیی ضرائب پروانه 

 %151متر به باال   611از          %131تر 611تا             %115متر  511تا              %111متر 411تا            %01متر  311تا           %75متر  011تا              %61متر  151تا          %45متر  111تا                %31متر  61تا 

 ه مسکونی آپارتمانیضرائب پروان 

 %111متر 3111بیش از                                                             %01متر  3111متر تا  1511از                                          %01متر  1511متر به باال تا  611از                         %71متر   611تا  011از زیر بنای 

 اعیانی×قیمت منطقه ای  اعیانی×قیمت منطقه ای  اعیانی×قیمت منطقه ای  عوارض پروانه مسکونی

قیمت منطقه ای ×  5 عوارض پروانه مسکونی تجاری 

 اعیانی×

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×  0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×  0

 عوارض پروانه اداری وسایر 

 

 دامداری و گلخانهعوارض پروانه احداث گاوداری و 

قیمت منطقه ای ×  5

 اعیانی×

---------- 

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×  0

 

 انیاع×  یمنطقه ا متیق× 2

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×  0

 

 انیاع×  یمنطقه ا متیق× 2

 با تاییدیه از جهاد کشاورزی و متر رونده محاسبه میشود . عوارض پروانه  فنس کشی 

قیمت منطقه ای ×میزان درصد ساخت ×3 مسکونیعوارض پذیره  1/1010

 اعیانی×

قیمت منطقه ای ×میزان درصد ساخت ×0

 اعیانی×

قیمت منطقه ای ×میزان درصد ساخت ×0

 اعیانی×

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×6 عوارض پذیره درزیرزمین تجاری 0/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 پذیره در طبقه همکف تجاریعوارض  3/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×6 عوارض پذیره در طبقه اول تجاری 4/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×منطقه ای قیمت ×5 عوارض پذیره در طبقه دوم تجاری 5/1010
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 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 عوارض پذیره در طبقه سوم وبه باال  تجاری 6/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×ای  قیمت منطقه×3 عوارض پذیره در نیم طبقه) بالکن داخل مغازه (  تجاری 7/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×5 اداری پذیره عوارض  0/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 عوارض پذیره هتل ها واماکن گردشگری ومسافرخانه ها 0/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 اعیانی×قیمت منطقه ای ×6 عوارض پذیره فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی هتل وغیره 11/1010

 اعیانی×منطقه ای قیمت  اعیانی×قیمت منطقه ای  اعیانی×قیمت منطقه ای  عوارض پذیره تاسیسات شهری 11/1010

عوارض پروانه  ساختمانی واحدهای آموزشی ورزشی، تفریحی ،فرهنگی  

 وهنری وبهداشتی ودرمانی

   

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 در زیرزمین 10/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×ای قیمت منطقه ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×5 در طبقه همکف 13/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 در طبقه اول 14/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 در طبقه دوم 15/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 در طبقه سوم وبه باال 16/1010

عوارض پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان ،روان پزشکان ،دندانپزشکی  

 ، بینایی سنجی ،رادیولوژیست ها ،سونوگرافی ،داروخانه ها وحرف وابسته

   

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 در زیرزمین 17/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×5 در طبقه همکف 10/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 در طبقه اول وبه باال 10/1010

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 انباری در زیرزمین یا همکف وطبقات دیگر 01/1010
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طول ×مساحت عرصه  %0×قیمت منطقه ای  عوارض ایجاد درب وپنجره اضافی 01/1010

 فضای ایجادی +عرض گذر معبر

طول ×مساحت عرصه  %0×قیمت منطقه ای 

 +عرض گذر معبرفضای ایجادی 

طول ×مساحت عرصه  %0×قیمت منطقه ای 

 فضای ایجادی +عرض گذر معبر

قیمت –قیمت صدور پروانه سال جاری  در صورت عدم  شروع ساختتمدید پروانه ساخت  00/1010

 صدور پروانه صادره

قیمت –قیمت صدور پروانه سال جاری 

 صدور پروانه صادره

صدور قیمت –قیمت صدور پروانه سال جاری 

 پروانه صادره

–قیمت صدور پروانه سال جاری ×%05 در صورت عدم تکمیل تمدید پروانه ساخت در سال دوم 03/1010

 قیمت صدور پروانه صادره

–قیمت صدور پروانه سال جاری ×05%

 قیمت صدور پروانه صادره

قیمت –قیمت صدور پروانه سال جاری ×05%

 صدور پروانه صادره

–قیمت صدور پروانه سال جاری ×%51 در صورت عدم تکمیل پروانه ساخت در سال سومتمدید  04/1010

 قیمت صدور پروانه صادره

–قیمت صدور پروانه سال جاری ×51%

 قیمت صدور پروانه صادره

قیمت –قیمت صدور پروانه سال جاری ×51%

 صدور پروانه صادره

 صورت عدم تکمیلدر  تمدید پروانه ساخت در سال چهارم و به باال 05/1010

 

–قیمت صدور پروانه سال جاری ×111%

 قیمت صدور پروانه صادره

–قیمت صدور پروانه سال جاری ×111%

 قیمت صدور پروانه صادره

قیمت –قیمت صدور پروانه سال جاری ×111%

 صدور پروانه صادره

    عوارض مازاد تراکم : 1013

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 مسکونی طبقه همکف در بر سطح اشغال مجاز  عوارض مازاد 1/1013

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 مسکونی عوارض مازاد تراکم در طبقه اول 0/1013

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 مسکونیعوارض مازاد تراکم در طبقه دوم و به باال 3/1013

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×6 طبقه همکف تجاری در بر سطح اشغال مجاز عوارض مازاد  4/1013

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×5 طبقه اول تجاریعوارض مازاد تراکم در 5/1013

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 طبقه دوم و به باال تجاریعوارض مازاد تراکم در 6/1013

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×منطقه ای  قیمت×6 همکف اداری در بر سطح اشغال مجاز  عوارض مازاد 7/1013

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×5 طبقه اول اداری و خدماتی عوارض مازاد تراکم در 0/1013

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×منطقه ای قیمت ×4 طبقه دوم و به باال اداری عوارض مازاد تراکم در 0/1013
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عوارض مازاد تراکم ورزشی و تفریحی ،فرهنگی وهنری وآموزشی ،بهداشتی  11/1013

 ودرمانی  طبقه اول

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×5

ورزشی و تفریحی ،فرهنگی وهنری وآموزشی ،بهداشتی عوارض مازاد تراکم  11/1013

 ودرمانی  طبقه دوم وبه باال

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4

 اعیانی×منطقه ای قیمت ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×6 عوارض مازاد تراکم صنعتی  طبقه همکف  و طبقه اول 10/1013

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×5 عوارض مازاد تراکم صنعتی  طبقه   دوم  وبه باال 13/1013

عوارض مازاد تراکم مطب پزشکان ،روانپزشکان ، دندان پزشکی بینایی سنجی  14/1013

 ها وحرف وابسته   طبقه همکف و اول ،رادیولوژیست ها ،سونوگرافی وداروخانه

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×6

عوارض مازاد تراکم مطب پزشکان ،روانپزشکان ، دندان پزشکی بینایی سنجی  15/1013

 ،رادیولوژیست ها ،سونوگرافی وداروخانه ها وحرف وابسته   طبقه دوم وبه باال

 عوارض مازد احداث گاوداری ، دامداری ، مرغداری ، گلخانه

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×5

 

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

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3

 

 انیاع×  یمنطقه ا متیق× 3

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3

 

 انیاع×  یمنطقه ا متیق× 3

 ------------- ------------- ------------- ارزش افزوده حاصل از تفکیک : بر عوارض 1014

    عوارض بربالکن وپیش آمدگی : 1015

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 اعیانی×قیمت منطقه ای ×0 مسکونیعوارض بر بالکن روباز 1/1015

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 مسکونی عوارض بر بالکن دو طرف بسته 0/1015

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 مسکونی عوارض بر بالکن سه طرف بسته 3/1015

 قیمت منطقه ای× متراژ اعیانی×3 قیمت منطقه ای×متراژ اعیانی ×3 قیمت منطقه ای×متراژ اعیانی ×3 عوارض بر بالکن اداری وصنعتی 4/1015

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 اعیانی×قیمت منطقه ای ×3 ) نیم طبقه (  عوارض بر بالکن تجاری 5/1015

 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 اعیانی×قیمت منطقه ای ×4 عوارض بر بالکن  ورزشی و تفریحی وسایر 6/1015
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عوارض بر تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری ) موضوع بند ب ماده  1016

 ( ) خدمات پاسخگوییقانون پنجم توسعه ( 174

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

    بهای خدمات ایمنی آتشنشانی ) سرانه ایمنی شهری (عوارض  1017

 عوارض بهای خدمات آتش نشانی ) اراضی ( 
 عرصه×قیمت منطقه ای ×%6 عرصه×قیمت منطقه ای ×%6 عرصه×منطقه ای قیمت ×6%

 عرصه×قیمت منطقه ای ×%0 عرصه×قیمت منطقه ای ×%0 عرصه×قیمت منطقه ای ×%0 بهای خدمات آتش نشانی )مسکونی(عوارض  1/1017

 اعیانی×ارزش معامالتی ×%0 اعیانی×ارزش معامالتی ×%0 اعیانی×ارزش معامالتی ×0%

 بهای خدمات آتش نشانی )تجاری(عوارض  0/1017

 

 

 عرصه×قیمت منطقه ای ×%5/0 عرصه×قیمت منطقه ای ×%5/0 عرصه×قیمت منطقه ای ×5/0%

 اعیانی×ارزش معامالتی ×%5/0 اعیانی×ارزش معامالتی ×%5/0 اعیانی×ارزش معامالتی ×5/0%

 عرصه×قیمت منطقه ای × %1 عرصه×قیمت منطقه ای × %1 عرصه×قیمت منطقه ای × %1 بهای خدمات بهای خدمات آتش نشانی )اداری(عوارض  3/1017

 ریال از هر واحد صنعتی 111/511/0 ریال از هر واحد صنعتی 111/511/0 ریال از هر واحد صنعتی 111/511/0 بهای خدمات آتش نشانی )صنعتی(عوارض  4/1017

 عرصه×قیمت منطقه ای ×4×%0 عرصه×قیمت منطقه ای ×4×%0 عرصه×قیمت منطقه ای ×4×%1 ،تفریحی وسایر (بهای خدمات آتش نشانی )ورزشی عوارض  5/1017

 ریال 111/311 ریال 111/311 ریال 111/051 عوارض بهای خدمات ایمنی آتش نشانی ) سرانه ایمنی شهری ( 

    عوارض بر اراضی و امالک بال استفاده شهری : 1010

 عرصه×قیمت منطقه ای ×%01 عرصه×قیمت منطقه ای ×%01 عرصه×قیمت منطقه ای ×%15 اراضی و امالک بالاستفاده شهریعوارض بر  1/1010

 %11هزینه های انجام شده به اضافه  کلیه %11کلیه هزینه های انجام شده به اضافه  %11کلیه هزینه های انجام شده به اضافه  عوارض بر اراضی و امالک بالاستفاده شهری در صورت احصار توسط شهرداری 0/1010

 311/ 111 311/ 111 051/ 111 عوارض بر صدور شناسنامه برای هر واحد 1010
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    عوارض سینما ونمایش : 1411

 بهای بلیط %5 بهای بلیط %5 بهای بلیط %5 نمایشگاهها از قبیل کنسرت وتئاتر وسیرک وسایر 4111

 111/111/4 111/111/4 111/051/3 سالیانه دولتدفاتر خدمات پستی ، پیشخوان  351

 111/111/4 111/111/4 111/051/3 11دفاتر پلیس + 350

 111/111/4 111/111/4 111/051/3 سالیانه دفاتر اسناد رسمی 353

 5×مساحت اعیانی ×قیمت منطقه ای  5×اعیانی مساحت ×قیمت منطقه ای  5×مساحت اعیانی ×قیمت منطقه ای  عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک ) سالیانه ( 

حق افتتاح بانکها وموسسات مالی واعتباری  اشغال شده یفضا عوارض بر 

 ( انهی) سال وقرض الحسنه

 05×مساحت اعیانی ×قیمت منطقه ای  05×مساحت اعیانی ×قیمت منطقه ای  05×مساحت اعیانی ×قیمت منطقه ای 

و پیشه ) عوارض بر فضای شهری مورد استفاده  عوارض بر صدور پروانه کسب 1413

 فعالیت های فصلی و دائمی (

 برابر عوارض ساالنه کسب 5معادل  برابر عوارض ساالنه کسب 5معادل  برابر عوارض ساالنه کسب 5معادل 

 پرداخت نمایندکسبه ای که بمدت یکسال  جهت اخذ مجوز کسب مراجعه ننموده اند معادل  دو برابر  حق افتتاح  1413

 برابر حق افتتاح پرداخت می نمایند . 5/1متر  51مغازه های باالی  1413

 نیکه امکان تام یموارد  ): عوارض هزینه تامین پارکینگ 0110

 (وجود ندارد نگیپارک
   

 قیمت منطقه ای× 05×5 منطقه ایقیمت × 05×5 قیمت منطقه ای× 05×15 پارکینگ  )مسکونی ( به ازای هر واحد جبران کمبودعوارض  1/0110

 قیمت منطقه ای× 05×7 قیمت منطقه ای× 05×7 قیمت منطقه ای× 05×01 پارکینگ  )تجاری ( به ازای هر واحد جبران کمبودعوارض  0/0110

 قیمت منطقه ای× 05×5 قیمت منطقه ای× 05×5 قیمت منطقه ای× 05×11 پارکینگ  )اداری  ( به ازای هر واحدجبران کمبود عوارض  3/0110

 قیمت منطقه ای× 05×5 قیمت منطقه ای× 05×5 قیمت منطقه ای× 05×0 پارکینگ  )سایر ( به ازای هر واحدجبران کمبود عوارض  3/0110
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به ازای هر متر  لکه گیری وترمیم حفاری، درآمدحق آسفالت  3111

 طول

آخرین قیمت اعالم شده از دفتر فنی استا 

 قزوین نداری

قیمت اعالم شده از دفتر فنی استا آخرین 

 قزوین نداری

آخرین قیمت اعالم شده از دفتر فنی 

 قزوین استا نداری

 وکارشناسی مدحق بازدیدآدر 1/3110

 

 هزینه نقشه برداری و ممیزی امالک به ازای هر واحد

حریم  111/051داخل شهر 

 111/711صنعتی111/311

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

حریم  111/311داخل شهر 

 111/011صنعتی111/411

111/511 

حریم  111/311داخل شهر 

 111/011صنعتی111/411

111/511 

 نظارت %31بهای تمام شده + نظارت %31بهای تمام شده + 111/111/1 فروش نقشه 0/3110

    درآمد حاصل از جمع آوری ودفن زباله : 3116

 C=F×D×R×(C1+C0)×E1×./7E*0 مسکونی (درآمد حاصل از بهاء خدمات )حمل و دفن زباله  1/3116

111/075 

C=F×D×R×(C1+C0)×E1×./7E*0 

111/311 

C=F×D×R×(C1+C0)×E1×./7E*0 

111/311 

درآمد حاصل از بهاء خدمات )حمل نخاله ساختمانی مسکونی  0/3116

 وتجاری حاصل از تعمیرات (
111/771 111/011 111/011 

و دفن زباله تجاری مشاغل کم  درآمد حاصل از بهاء خدمات)حمل 3/3116

 زباله و.آرایشگاههای مردانه و زنانه و خشکبار و آجیل فروشی(

C=F×D×R×(C1+C0)×E1×./7E*0 

111/551 

C=F×D×R×(C1+C0)×E1×./7E*0 

111/611 

C=F×D×R×(C1+C0)×E1×./7E*0 

111/611 

درآمد حاصل از بهاء خدمات حمل و دفن زباله تجاری مشاغل  4/3116

) گل فروشی .میوه و سبزی فروشی .ساندویجی ها    پرزباله

.رستورانها .هتل ها.آشپزخانه ها .کافی شاپ ها .بستنی و آبمیوه 

.فروشگاههای مرغ و ماهی .تاالرهای پذیرایی .خواربار فروشی 

..بارفروشان )میوه و تره بار (اتوسرویسها کله پزی و سیرابی  

 فروشها .مبل سازی درودگری و نجاری(

مجوز %111ریال حداکثر  3111کیلوگرم  هر

 کسب

 

 

 

مجوز %111ریال حداکثر  5111هر کیلوگرم 

 کسب

ریال حداکثر  5111هر کیلوگرم 

 مجوز کسب111%
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درآمد حاصل از بهاء خدمات حمل و دفن زباله مشاغل پرزباله  5/3116

شهری )دندانپزشکی .مطب ها و کلنیک های پزشکی .درمانگاه  

.بیمارستانها  رادیولوژی .ترمینالهای مسافربری وداروخانه ها 

.مراکز اداری .نهادها .شرکت ها .ارگانهای دولتی و غیر دولتی 

.مراکز آموزشی ))بجز مدارس دولتی ((بوفه های سینما .مراکز 

آموزشی ودفاتر مهندسی ودفاتر اسناد رسمی  ...کارخانجات 

 داخل حریم شهر (

 

 

 مابینبراساس قرارداد منعقده فی 

 )طبق قانون پسماند(

 

 

 

 

 براساس قرارداد منعقده فی مابین

 )طبق قانون پسماند(

 براساس قرارداد منعقده فی مابین

 )طبق قانون پسماند(

 درآمد حاصل از بهاء خدمات پسماندهای عادی و کشاورزی 6/3116

 

 
 درصد عوارض سطح شهر )عرصه(11معادل  درصد عوارض سطح شهر )عرصه(11معادل 

درصد عوارض سطح شهر 11معادل 

 )عرصه(

 

 

قانون  67ماده  52عوارض بر تبلیغات محیطی :بند  3117

 ) به استثناء معرف محل خدمات(:شوراها
   

 ریال به ازای هر ماه 111/31متر مربع هر  ریال به ازای هر ماه 111/31هر متر مربع  ریال به ازای هر ماه 111/01هر متر مربع  )انواع پالکادر(عوارض بر تبلیغات محیطی  1/3117

نصب  تابلوهای فلزی در خیابانها هر  یطیمح غاتیعوارض بر تبل 0/3117

 سال
 3×مساحت ×قیمت منطقه ای  3×مساحت ×قیمت منطقه ای  5×مساحت ×قیمت منطقه ای 

 3×مساحت تابلو ×قیمت منطقه ای  3×مساحت تابلو ×قیمت منطقه ای  3×مساحت تابلو ×قیمت منطقه ای  (منصوب فلزی هایتابلوساالنه ) یطیمح غاتیعوارض بر تبل 3/3117

 3×مساحت عرصه ×قیمت منطقه ای  3×مساحت عرصه ×قیمت منطقه ای  5×مساحت عرصه ×قیمت منطقه ای  به ازای هرماه  یلبرد(ب) یطیمح غاتیعوارض بر تبل 4/3117
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 متراژ×قیمت منطقه ای  متراژ×قیمت منطقه ای  متراژ×قیمت منطقه ای  برای هر سال )دیوارنویسی( یطیمح غاتیعوارض بر تبل 5/3117

 برسر درب بصورت عمودی یاافقی یطیمح غاتیعوارض بر تبل 6/3117

 )برای یکبار(

مساحت  )متعلق به مالکین ×قیمت منطقه ای 

) 

)متعلق به 10×مساحت  ×قیمت منطقه ای 

 سایر شرکتها (

 

مساحت  )متعلق به مالکین ×منطقه ای قیمت 

) 

)متعلق به 10×مساحت  ×قیمت منطقه ای 

 سایر شرکتها (

 

مساحت  )متعلق به ×قیمت منطقه ای 

 مالکین (

)متعلق 10×مساحت  ×قیمت منطقه ای 

 به سایر شرکتها (

 

نصب داربست  به ازای  روزانه هر متر  یطیمح غاتیعوارض بر تبل 7/3117

 مربع
111/77 111/00 111/00 

 یطیمح غاتیعوارض بر تبلدرآمد حاصل از عوارض ساالنه  0/3117

 پزشکان
111/771 111/011 111/011 

بانکها واستقرار  یطیمح غاتیعوارض بر تبلدرآمد حاصل از  0/3117

خودروهای جوایز قرض الحسنه در معابر  به ازای هر دستگاه 

 خودرو هر دوره سه ماهه

 بهای خدمات مراکز معاینه فنی خودرو سالیانهدرآمد حاصل از 

 

 

111/311/3 

111/111/01 

111/511/3 

111/111/35 

111/511/3 

111/111/35 

    درآمد حاصل از خدمات آماده سازی : 3110
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 : سازی ماده آ خدمات از حاصل درآمد 1/3110
ریال و بعد از آن به ازای  111/11 75تا سال 

افزایش  (111/11) به مبلغ پایه %31هر سال 

بافت جدید )شهرک  –یابد 

 باالی جدید بافت"-ریال 111/311سروستان(

 × ملک بهر × معبر عرض نصف کانال

 " ریال 111/311/1

ریال و بعد از آن به ازای  111/11 75تا سال 

( افزایش 111/11به مبلغ پایه ) %31هر سال 

بافت جدید )شهرک سروستان  –یابد 

 یمشاغل مزاحم شهر تسای-ریال 111/311(

کانال نصف  یباال دیبافت جد"ریال111/511

 " الیر 111/311/1× بهر ملک × عرض معبر 

ریال و بعد از آن به  111/11 75تا سال 

( 111/11به مبلغ پایه ) %31ازای هر سال 

بافت جدید )شهرک  –افزایش یابد 

سایت مشاغل -ریال 111/311( سروستان

 دبافت جدی"ریال111/511مزاحم شهری 

بهر ملک × کانال نصف عرض معبر  یباال

 " الیر 111/111/1× 

 عرصه× 111/65 عرصه× 111/65 عرصه× 111/61 درآمد حاصل از خدمات آماده سازی در بلندمرتبه سازی 0/3110

 عرصه×111/451 عرصه×111/451 عرصه×111/411 درآمد حاصل از خدمات آماده سازی در زمینهای تجاری 3/3110

درآمد حاصل از خدمات آماده سازی در زمینهای  4/3110

 فرهنگی،آموزشی وورزشی
 عرصه×111/35 عرصه×111/35 عرصه×111/31

 عرصه× 111/65 عرصه× 111/65 عرصه× 111/61 درآمد حاصل از خدمات آماده سازی در زمینهای اداری 5/3110

درآمد حاصل از خدمات آماده سازی در زمینهای هتل  6/3110

 وگردشگری
 عرصه× 111/051 عرصه× 111/051 عرصه× 111/011

درآمد حاصل از خدمات آماده سازی در زمینهای مجتمع های  7/3110

 تجاری وپاساژ
 عرصه× 111/051 عرصه× 111/051 عرصه× 111/011

درآمد حاصل از خدمات شهری )ایجاد فضای سبز ( هر واحد  3100

 یکبارمسکونی وتجاری واداری و... برای 
 ریال 111/511 ریال 111/511 ریال 111/441

    درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی 3113
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اطفاءحریق خارج از محدوده شهری  شامل )یک خودرو و دو  1/3113

 سرنشین  ( هر ساعت
111/771 111/011 111/011 

نجاد امداد خارج از محدوده شهری  شامل  ) یک خودرو و دو  0/3113

 ( هر ساعت سرنشین 
111/771 111/011 111/011 

احتیاط حریق  )مانو ( یک خودرو با کلیه لوازمات وسه خدمه هر  3/3113

 ساعت
111/551 111/611 111/611 

 الیر 111/411           یداخل محدوده شهر با اعزام کارشناس –صدور گواهی حریق  4/3113

 الیر 111/001از محدوده              خارج

 ریال 111/451داخل محدوده شهری       

 ریال 111/051خارج از محدوده             

 ریال 111/451داخل محدوده شهری       

 ریال 111/051خارج از محدوده             

 111/611 111/611 111/551 نفر ساعت–کارشناسی وصدور گواهی علت حریق مشکوک  5/3113

اعزام کارشناس نفر –بازدیدهای  اولیه وتهیه شناسنامه ایمنی  6/3113

 ساعت

111/441 111/511 111/511 

 111/611 111/611 111/551 نفر ساعت–بازدید وتهیه دستور العمل ایمنی  با کارشناس  7/3113

 111/611 111/611 111/551 نظارت بر اجرای دستورالعمل وصدور تائیدیه 0/3113

 111/011 111/011 111/771 درب ضد سرقت در منازل مسکونی هر دربنصب  0/3113

 111/411 111/411 111/331 نصب وراه اندازی وآموزش نحوه کاربرد دستگاه هر نفر ساعت 11/3113

 111/411 111/411 111/305 نفر 10ساعت حداکثر  6آموزش مقدماتی جهت کسب مهارت  11/3110

ساعت حداکثر  16جهت آشنایی با فنون   آموزش نیمه  حرفه ای 10/3113

 نفر 10

111/771 111/011 111/011 

آموزش تخصصی با گرایش آتش نشانی –آموزش عالی حرفه ای  13/3113

 نفر 10ساعت حداکثر  30

111/431/1 111/511/1 111/511/1 
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 111/011 111/011 111/165 خدمات مشاوره ای )پیشگیری  ( نفر ساعت 14/3113

 111/011 111/011 111/165 خدمات مشاوره ای بررسی کیفیت  تجهیزات  نفر ساعت 15/3113

 111/011 111/011 111/165 نفر ساعت–بررسی کیفیت مواد مصرفی  16/3113

 111/711/1 111/711/1 111/651/1 نور افکن زرافه ای با دو نفر خدمه هر ساعت 17/3113

 111/411 111/411 111/331 دو نفر خدمه هر ساعتموتور پمپ پورتابل با  10/3113

 111/411 111/411 111/331 آمفی تئاتر هر ساعت 10/3113

 111/011 111/011 111/771 اجاره تجهیزات  فنی سنگین  )پمپ لجن کش ( هر ساعت 01/3113

 111/011 111/011 111/771 اجاره تجهیزات  فنی سبک )کفکش ولوازم آبگیری  ( هر ساعت 01/3113

 هزینه کارشناسی بیمه آتش سوزی منازل مسکونی 00/3113
 مبلغ خسارت تائید شده %5 مبلغ خسارت تائید شده %5 مبلغ خسارت تائید شده 5%

    درآمدحاصل ازخدمات شهری 3115

درآمدحاصل ازخدمات شهری ) پالک دورقمی (برای یکباربرای  1/3115

 هرساختمان
 ریال 111/311 ریال 111/311 ریال 111/001

درآمدحاصل ازخدمات شهری )کدپستی ده رقمی (برای  0/3115

 یکباربرای هرواحد

 ریال 111/311 ریال 111/311 ریال 111/001

    درآمد غسالخانه وگورستان : 3014

 111/411 111/411 111/331 خدمات شستشو وکفن 1/3014

 111/311 111/311 111/001 سال10خدمات شستشوی اموات تا  0/3014

 111/151 111/151 111/151 ساعت ) هرساعت ( 04خدمات سردخانه تا  3/3014
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 111/05 111/05 111/001 ساعت )هر شبانه روز ( 04خدمات سردخانه پس از  4/3014

 111/151 111/151 111/143 خدمات نماز وتلقین ودفن 5/3014

 111/351 111/351 111/075 اموات (خدمات تشییع )رعایت تشریفات حمل  6/3014

 111/311 111/311 111/075 خدمات نصب سنگ مزار 7/3014

 111/101 111/101 111/111 ترمه 0/3014

 111/101 111/101 111/111 نایلون 0/3014

 111/451 111/451 111/441 خدمات بسته بندی جنازه با تابوت جهت  اعزام به سایر نقاط 11/3014

 111/101 111/101 111/111 کیسه حمل جسد )کاور ( 11/3014

 111/01 111/01 111/77 صدور جواز اموات  به لحاظ انتقال به سایر نقاط 10/3014

 111/01 111/01 111/77 صدور گواهی دفن 13/3014

 111/10 111/10 111/111 کیلومتر رفت هر کیلومتر 151کرایه آمبوالنس خارج از شهر تا  14/3014

کیلومتر برگشت هر  151کرایه آمبوالنس خارج از شهر تا  15/3014

 کیلومتر

4411 5111 5111 

 111/151 111/151 111/143 کیلومتر 01ورودی آمبوالنس تا  16/3014

 111/11 111/11 011/0 کرایه آمبوالنس )جاده خاکی وکوهستانی (رفت هر کیلومتر 17/3014

 111/0 111/0 111/0 خاکی وکوهستانی ( برگشت هر کیلومترکرایه آمبوالنس )جاده  10/3014

کیلومتر رفت هر  151کرایه آمبوالنس خارج از شهر مازاد بر  10/3014

 کیلومتر

511/5 111/6 111/6 

کیلومتر برگشت هر  151کرایه آمبوالنس خارج از شهر مازاد بر  01/3014

 کیلومتر

311/3 111/4 111/4 
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 111/35 111/35 111/33 جهت نصب سر مزار تا زمان نصب سنگتابلو موقت  01/3014

 111/01 111/01 111/77 صدور سند حق انتفاع از قبر 00/3014

 111/01 111/01 111/77 تشکیل پرونده )خدمات فتوکپی وپوشه وکاغذ ( 03/3014

 111/051 111/051 111/001 خدمات تدفین 04/3014

 111/41 111/41 111/33 سنگ لحد 05/3014

 111/051 111/051 111/001 خدمات دفن نوزادان بیمارستانی با شستشو 06/3014

 111/111/1 111/111/1 111/001 خدمات آماده سازی قبور پیش فروش شده 07/3014

 111/711/1 111/711/1 111/651/1 خدمات آماده سازی قبور داخل حجرات وسایبان )پیش فروش ( 00/3014

 قدیم :ممنوع اعالم شد. :ممنوع اعالم شد. میقد قدیم :ممنوع اعالم شد. قبوریک طبقه در قطعات عمومی هر طبقه جهت تدفین 00/3014

 111/111/13 دیجد 111/111/7جدید  111/111/7 "یک طبقه  دیجد

 111/111/10 111/111/11 111/111/11 قبوردو طبقه  قطعات عمومی ) دوطبقه ( 31/3014

 111/111/15 111/111/10 111/111/10 سه طبقه عمومیقبور 

    درآمد حاصل از سایر تاسیسات شهرداری: 1130

 111/011 111/011 111/165 تشکیل پرونده جهت تفکیک وارائه خدمات ودرج کد هرواحد 3011

    مال االجاره ساختمانها وتاسیسات: 4011

طبق مجوزشورای اسالمی ونظریه کارشناس  شهرداریدرآمدحاصل از اجاره اموال غیرمنقول  1/4011

 رسمی دادگستری

طبق مجوزشورای اسالمی ونظریه کارشناس 

 رسمی دادگستری

طبق مجوزشورای اسالمی ونظریه 

 کارشناس رسمی دادگستری

    :ساماندهی بازارهای روز 0/4011

 111/01 111/01 511/16 به ازای هرمتر اشغال فضا بازارهفتگی  )سطح شهر بیدستان ( 3/4011

 111/15 111/15 111/11 اجاره فضا جهت دایر نمودن میوه تره بار )روزانه  ( هر متر 4/4011
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 111/6 111/6 511/5 اجاره فضا جهت دایر نمودن نمایشگاه کتاب به ازای هر متر مربع 5/4011

 111/111/3 111/111/3 111/511/0 ساالنهاجاره دکه واقع در ابتدای خ امام خمینی )ره(   6/4011

اجاره  مکان سالن اجتماعات پارک امام علی )ع(  به ازای  7/4011

 هرجلسه

111/715 111/011 111/011 

 طبق مجوز شورا طبق مجوز شورا طبق مجوز شورا اجاره مکان سالن ورزشی جهت اشخاص حقیقی 10/4011

 د و مزایدهطبق قراردا د و مزایدهطبق قراردا 111/711/1 رضا )ع( هرجلسه اجاره برگزاری مراسم در فرهنگسرا امام 01/4011

 ریال 111/311/1ماهیانه  ریال 111/311/1ماهیانه  الیر 111/301/1 انهیماه ساماندهی وانت های سطح شهر 00/4011

    عوارض بر بنگاه باربری بر اساس حجم بار:درآمدحاصل از 4010

 ریال111/511هر سرویس  ریال111/511هر سرویس  ریال111/441هر سرویس  بدون بارگیری 1001باربری بنز کرایه بنگاه  1/4010

 ریال111/411هر سرویس   ریال111/411هر سرویس   ریال111/305هر سرویس   کرایه بنگاه باربری خاور بدون بارگیری 0/4010

 ریال 111/411هر سرویس   ریال 111/411هر سرویس   ریال 111/331  هر سرویس کرایه بنگاه باربری نیسان  با بارگیری 4/4010

 ریال 111/111/11هر سرویس  ماهیانه  ریال 111/111/11هر سرویس  ماهیانه            ریال 111/011/0هر سرویس  ماهیانه  بهای خدمات حمل مینی بوس جهت سرویس دهی 0/4010

 ریال111/111/1هرساعت  ریال111/111/1هرساعت  ریال111/001هرساعت  کارکرد لودر و بابکت 0/4010

 ریال 111/411هر ساعت  ریال 111/411هر ساعت  ریال 111/305هر ساعت  کارکرد کمپرسور و کمپکتور  با اپراتور 11/4010

 ریال111/411هر ساعت  ریال111/411هر ساعت  ریال111/331هر ساعت  کارکرد باالبر با اپراتور 11/4010

 ریال111/311/0هر مورد  ریال111/311/0هر مورد  ریال111/011/0هر مورد  کارکرد دوربین  نقشه برداری 13/4010

 ریال 111/131هر ساعت  ریال 111/131هر ساعت  ریال 111/101هر ساعت  کارواش دیزلی 14/4010
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 ریال 111/111/30ماهیانه  ریال 111/111/30ماهیانه  ریال 111/111/34ماهیانه  کارکرد پرس بنز حمل  زباله  جهت اجاره به پیمانکار 15/4010

 ریال 111/111/33ماهیانه  ریال 111/111/33ماهیانه  ریال 111/011/31ماهیانه  کارکرد خاور زباله پرس و کمپرسی 16/4010

 111/111/13 ماهیانه  111/111/13 ماهیانه  111/111/11 ماهیانه  کار کرد نیسان آتش نشانی ) حمل آب ( 17/4010

 111/511/0 ماهیانه  111/511/0ماهیانه  111/011/0 ماهیانه  کرایه موتور سیکلت واحد خدمات شهری 10/4010

عوارض بر غرفه ها ونمایشگاهها ،بازارهای روز )به استثنای  4015

 صنایع دستی وفرش(
 قیمت منطقه ای×مساحت 

 قیمت منطقه ای×مساحت 

 

 قیمت منطقه ای×مساحت 

 

درآمد حاصل از بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری  4016

 برای استفاده تاسیسات شهرداری

شرکتهای آب و فاضالب ، مخابرات ، گاز و برق جهت انجام امور خدماتی مشترکین و همچنین پروژه های خود از معابر استفاده می نمایند و 

بعضاً باعث ایجاد خسارت حفاری به شهرداری می شوند معابر نیز در گرو پروژه ها و لوله و کابل گذاری شرکتها قرار می گیرد عالوه براینکه 

برابر قیمت منطقه ای دارایی وصول سپس مجوز  5/1قبل از انجام پروژه توسط شرکت ها مراتب به شهرداری اعالم و برای هر متر رونده 

 حفاری صادر می گردد .

و  85تا 62) از سال ) فروش تراکم (خودیاری شهروندان:  6111

 مبلغ مصوب ( %33مبنای محاسبه  62قبل 

   

متری  11طبقه همکف ، کوچه های تا   تراکمفروش درامدحاصل از 1/6111

 گسترشی مترمربعی 
111/001 111/051 111/051 

 11باالی  طبقه همکف ، کوچه های تا  تراکمفروش درامدحاصل از 0/6111

 احداث بنای جدید متری مترمربعی 
111/001 111/051 111/051 

متری  11طبقه دوم ، کوچه های تا  تراکمفروش درامدحاصل از 3/6111

 مترمربعی
111/075 111/311 111/311 
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متری  11طبقه سوم ، کوچه های تا  تراکمفروش درامدحاصل از 4/6111

 مترمربعی
111/075 111/311 111/311 

متری  11طبقه چهارم ، کوچه های تا  تراکمفروش درامدحاصل از 5/6111

 مترمربعی
111/331 111/351 111/351 

درکوچه 0،11،، 0، 7، 6، 5درآمدحاصل ازفروش تراکم درطبقات 6/6111

 متر مترمربعی11های تا
111/075 111/311 111/311 

 16طبقه باالی  همکف ، کوچه های تا  تراکمفروش درامدحاصل از 7/6111

 متری مترمربعی  گسترشی
111/075 111/311 111/311 

 16طبقه باالی  همکف ، کوچه های تا  تراکمفروش درامدحاصل از 0/6111

 متری مترمربعی  احداث بنای جدید
111/001 111/051 111/051 

متری   16طبقه دوم ، کوچه های تا  تراکمفروش درامدحاصل از 0/6111

 مترمربعی
111/331 111/351 111/351 

متری  16طبقه سوم ، کوچه های تا  درامدحاصل ازتراکم 11/6111

 مترمربعی
111/441 111/451 111/451 

متری  16طبقه چهارم ، کوچه های تا  تراکمفروش درامدحاصل از 11/6111

 مترمربعی

111/441 

 

111/451 

 

111/451 

 

در  11،  0، 0،  7،  6،  5درآمد حاصل ازفروش  تراکم در طبقات  10/6111

 متری مترمربعی 16کوچه های تا 

111/441 

 

111/451 

 

111/451 

 

طبقه باالی  همکف ، کوچه های تا  تراکمفروش درامدحاصل از 13/6111

 متری مترمربعی  گسترشی10
111/051 111/051 111/051 
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 10طبقه باالی  همکف ، کوچه های تا  تراکمفروش ازدرامدحاصل  14/6111

 متری مترمربعی  احداث بنای جدید
111/053 111/311 111/311 

متری  10طبقه دوم ، کوچه های تا  تراکمفروش درامدحاصل از 15/6111

 مترمربعی
111/075 111/311 111/311 

متری  10طبقه سوم ، کوچه های تا  تراکمفروش درامدحاصل از 16/6111

 مترمربعی
111/341 111/351 111/351 

متری متر 10درآمد حاصل از تراکم طبقه چهارم کوچه های تا  17/6111

 مربعی
111/460 111/511 111/511 

در  11،  0، 0،  7،  6،  5درآمد حاصل ازفروش  تراکم در طبقات  10/6111

 متری مترمربعی 10کوچه های تا 
111/460 111/511 111/511 

طبقه  همکف واقع در خیابانهای اصلی     درامدحاصل ازتراکم 10/6111

 )گسترشی (  مترمربعی 
111/005 111/311 111/311 

طبقه همکف  واقع در خیابانهای اصلی     درامدحاصل ازتراکم 01/6111

 )احداث بنای جدید ( مترمربعی 
111/331 111/351 111/351 

طبقه دوم واقع در خیابانهای اصلی     درامدحاصل ازتراکم 01/6111

 111/351 111/351 111/331 مترمربعی

طبقه سوم واقع در خیابانهای اصلی   تراکمفروش درامدحاصل از 00/6111

 مترمربعی
111/331 111/351 111/351 

طبقه چهارم واقع درخیابانهای اصلی   تراکمفروش زا درامدحاصل 03/6111

 مترمربعی
111/331 111/351 111/351 
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واقع  11،  0، 0،  7،  6،  5درآمد حاصل ازفروش  تراکم در طبقات  04/6111

 در خیابانهای اصلی مترمربعی
111/551 111/611 111/611 

درآمد حاصل ازفروش  تراکم واقع در اراضی ضلع شمال شهر  05/6111

 کانالباالی 
111/305 111/411 111/411 

    :درآمد حاصل از زیباسازی 6110

آپارتمان   درآمد حاصل از زیباسازی و عمران شهری مسکونی  1/6110

 سهم العرصه )برای یکبار (
 عرصه×قیمت منطقه ای × %0 عرصه×قیمت منطقه ای × %0 عرصه×قیمت منطقه ای × 0%

تجاری آپارتمان  سهم درآمد حاصل از زیباسازی و عمران شهری  0/6110

 العرصه )برای یکبار (
 عرصه×قیمت منطقه ای ×5×05%

قیمت منطقه ای ×5×05%

 عرصه×
 عرصه×قیمت منطقه ای ×5×05%

)برای یکبار درآمد حاصل از زیباسازی و عمران شهری مسکونی  3/6110

) 
 عرصه×قیمت منطقه ای × %0 عرصه×منطقه ای قیمت × %0 عرصه×قیمت منطقه ای × 0%

 تجاری )برای یکبار (درآمد حاصل از زیباسازی و عمران شهری  4/6110
 عرصه×قیمت منطقه ای ×5×05%

قیمت منطقه ای ×5×05%

 عرصه×
 عرصه×قیمت منطقه ای ×5×05%

 عرصه×قیمت منطقه ای ×3×%11 عرصه×قیمت منطقه ای ×3×%11 عرصه×قیمت منطقه ای ×3×%11 )برای یکبار (   اداریدرآمد حاصل از زیباسازی و عمران شهری  5/6110

درآمدحاصل از زیبا سازی و عمران شهری مسکونی واقع  6/6110

 درخیابانهای اصلی ومیادین )برای یکبار(
 تخفیف عوارض  %11هر اصله معادل جلوی درب منزل کاشت درخت 

 

 مسکونیبیشتر از سایر مناطق 05%

 

 

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

بیشتر از سایر مناطق 05%

  مسکونی

 %01معادل 

 بیشتر از سایر مناطق مسکونی05%

 

 

 %01معادل                             
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تجاری واقع در درآمد حاصل از زیباسازی وعمران شهری  7/6110

 خیابانهای اصلی و میادین )برای یکبار (

 

 بیشتر از سایر مناطق تجاری%31 بیشتر از سایر مناطق تجاری%31 مناطق تجاریبیشتر از سایر 31%

    عوارض اتباع خارجی 6100

 111/011ساالنه  111/011ساالنه  111/771ساالنه  عوارض اتباع خارجی یک  و دو نفره 1/6100

 111/011ساالنه  111/011ساالنه  111/771ساالنه  عوارض اتباع خارجی سه  نفره 0/6100

 111/111/1ساالنه  111/111/1ساالنه  111/001ساالنه  عوارض اتباع خارجی چهار نفره 3/6100

 111/511/13ساالنه  111/511/13ساالنه  111/011/13ساالنه  عوارض اتباع خارجی پنج نفره 4/6100

 111/511/13ساالنه  111/511/13ساالنه  111/011/13ساالنه  نفر به باال 5عوارض اتباع خارجی  5/6100

طبق رای کمیسیون ماده صد و  طبق رای کمیسیون ماده صد و تجدید نظر :درآمد حاصل از جرایم کمیسیون ماده صد  6311

 تجدید نظر

 طبق رای کمیسیون ماده صد و تجدید نظر

 

     

  

 

 

   

     

چکهای برگشتی قبل تمبر وهزینه دادرسی هزینه ابطال از  حاصل جرایم 1/6310

 ازصدوررای دادگستری

براساس گزارش هزینه 

 واحد حقوقی

 براساس گزارش هزینه واحد حقوقی براساس گزارش هزینه واحد حقوقی

 111/611 111/611 111/551 وهزینه آژانس واسترداد چکها چکهای برگشتیهزینه  تشکیل پرونده  0/6310

 111/511/1 111/511/1 111/431/1 فک پلمپ



 
 
 

 

 كد

 درآمد
سال عوارض مورد عمل در  ـدــــــرح درآمـــــشـ

9317 

 بيدستان مصوب شوراي اسالمي شهر 9311 پيشنهادي سال

 

 
 

 

 

 شهرستان البرز  فرماندار                    رئيس شوراي اسالمي شهر                                                             شهردار                                                                   مسئول مالي                                                                 مسئول درآمد                      

 رضا گروسي                                                                                             غالمرضا زارع پور                                                  اكبر امامي خضري                     فرهاد راد                                                                علي زماني                             
  

  

 ارقام به ریال                      9318تعرفه عوارض شهرداری بیدستان در سال       

    عوارض ارزش افزوده حاصل از طرح های توسعه شهری : 6317

قیمت منطقه ای ×5 خیابانهای فرعی ) و کوچه ها ( عوارض ارزش افزوده توسعه شهری  1/6317

 عرصه×

 عرصه×قیمت منطقه ای ×5 عرصه×قیمت منطقه ای ×5

قیمت منطقه ای ×11 خیابانهای اصلی عوارض ارزش افزوده توسعه شهری  0/6317

 عرصه×

 عرصه×قیمت منطقه ای ×11 عرصه×قیمت منطقه ای ×11

    جریمه قطع  اشجار: 6310

 111/511/1 111/511/1 111/301/1 هراصله سانتیمتر 51جریمه قطع اشجار با محیط بن تا  1/6310

)نسبت به مازاد هر سانتی  سانتیمتر 111تا  51جریمه قطع اشجار با محیط بن  0/6310

 متر (
111/301/1 111/441/1 111/441/1 

)نسبت به مازاد هر سانتی  سانتیمتر 111 از جریمه قطع اشجار با محیط بن بیش 3/6310

 متر (
111/051 111/311 111/075 

آسیب دیدگی درخت ناشی از سوزاندن یاکندن ویا از بین بردن پوست تنه تا  4/6310

51% 

درصد ×های فوق ردیف 

 خسارت

 درصد خسارت×ردیف های فوق 
111/351 

آسیب دیدگی درخت ناشی از سوزاندن یاکندن ویا از بین بردن پوست تنه   5/6310

 به باال 51%
 ردیف های فوق%111 ردیف های فوق111%

 درصد خسارت×ردیف های فوق 

طول پرچین × 111/65 قطع ویاازبین بردن ویاهرگونه صدمه برپرچینها 6/6310

 0×سن پرچین ×
 ردیف های فوق%111 0×سن پرچین ×طول پرچین × 111/71

سن × تعداد×111/65 قطع ویاازبین بردن ویاهرگونه صدمه به درختچه ها 7/6310

 0×درختچه 
 0×سن پرچین ×طول پرچین × 111/71 0×سن درختچه × تعداد×111/71
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سن بوته ×تعداد×111/61 بوته هاقطع ویاازبین بردن ویاهرگونه صدمه به  0/6310

×0 
 0×سن درختچه × تعداد×111/71 0×سن بوته ×تعداد×111/71

 0×سن بوته ×تعداد×111/71 111/711 111/651 سانتیمتر به باال51قطع وهرس شاخه درخت از  0/6310

سانتیمتر به باال عالوه برمبلغ به ازای 51قطع وهرس شاخه درخت از  11/6310

 مازادهرسانتیمتر 
111/77 111/01 111/01 

 111/151 111/151 111/143 تخریب ویا ازبین بردن چمن هر مترمربع 11/6310

 111/171 111/171 111/165 خسارت به ریشه درختان 10/6310

بر مبنای فهرست بهای  …جریمه شکستن و آسیب به جداول ، آسفالت و  13/6310

 05سال 

 05بر مبنای فهرست بهای سال  05بر مبنای فهرست بهای سال 

 111/301/1 111/301/1 111/441 جریمه سدمعبر 6310

    مجوز توقیف خورو: 

 111/711 111/711 111/661 تعرفه صدور مجورز فعالیت )شش ماهه ( 1/6310

 111/4 111/4 3311 هزینه خاکبرداری به ازای هر متر مکعب 0/6310

 111/5 111/5 4411 متر مکعبهزینه فروش خاک نباتی هر  3/6310

 111/4 111/4 3311 هزینه تردد مسیر به ازای هر متر مکعب 4/6310

    تعرفه پاکسازی وجریمه خودروهای متخلف 

 111/511/1 111/511/1 111/431/1 به ازای تخلیه یک سرویس خاک توسط خاور 5/6310

 111/011/3 111/011/3 111/071/0 به ازای تخلیه یک سرویس خاک توسط بنز 6/6310

 111/011/1 111/011/1 111/001 به ازای تخلیه یک سرویس خاک توسط  پیکان وانت ویا کمتر 7/6310

    هزینه تخلیه ودفن در جایگاههای پسماندهای ساختمانی: 
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 ارقام به ریال                      9318تعرفه عوارض شهرداری بیدستان در سال       

 111/311 111/311 111/001 خاور هر سرویس 0/6310

 111/611 111/611 111/551 تن  هر سرویس 11کامیون  0/6310

 111/011 111/011 111/771 تن هر سرویس 16کامیون  11/6310

 111/011 111/011 111/771 چرخ هر سرویس 10کامیون  11/6310

 111/011 111/011 111/165 وانت وباکس اسکیپ لودر هر سرویس 10/6310

 111/311 111/311 111/075 تراکتور 13/6310

    مجاز پیاده رو )مصالح ساختمانی (  در معابر عمومی:جرائم روزانه اشغال  

قانون مصوب شورای عالی حفاظت از بهداشت محیط شهری اعمال میگردد 11اسالمی وماده قانون کار جمهوری  05به استناد ماده   قانون مصوب شورای عالی حفاظت از بهداشت محیط شهری اعمال میگردد .)اخطار کتبی ،مراجعه مالک ،عدم مراجعه مالک11قانون کار جمهوری اسالمی وماده  05به استناد ماده  14/6310

 .)اخطار کتبی ،مراجعه مالک ،عدم مراجعه مالک

ضریب ×قیمت منطقه ای  ( 0،وبرای تجاری ضریب 1متر وباالتر )برای مسکونی ضریب  16معابر  15/6310

نوع کاربری ×معابر 

 تعداد روز×

 تعداد روز×نوع کاربری ×یب معابر ضر×قیمت منطقه ای 
ضریب معابر ×قیمت منطقه ای 

 تعداد روز×نوع کاربری ×

ضریب ×قیمت منطقه ای  (5/0،وبرای تجاری ضریب0/1متر )برای مسکونی ضریب16تا  10معابر  16/6310

نوع کاربری ×معابر 

 تعداد روز×

 تعداد روز×نوع کاربری ×ضریب معابر ×قیمت منطقه ای 
ضریب معابر ×منطقه ای قیمت 

 تعداد روز×نوع کاربری ×

ضریب ×قیمت منطقه ای  ( 4/1متر )ضریب 10تا  11معابر  17/6310

نوع کاربری ×معابر 

 تعداد روز×

 تعداد روز×نوع کاربری ×ضریب معابر ×قیمت منطقه ای 
ضریب معابر ×قیمت منطقه ای 

 تعداد روز×نوع کاربری ×
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ضریب ×قیمت منطقه ای  ( 6/1)ضریب متر 11تا  0معابر  10/6310

نوع کاربری ×معابر 

 تعداد روز×

 تعداد روز×نوع کاربری ×ضریب معابر ×قیمت منطقه ای 
ضریب معابر ×قیمت منطقه ای 

 تعداد روز×نوع کاربری ×

 111/5 111/5 4411 هزینه نگهداری هرگونه مصالح ساختمانی هرتن 10/6310

 111/5 111/5 4411 سد معبر وابزار آالت  ساختمانی  روزانههزینه نگهداری اقالم  01/6310

) عوارض  ناشی از درخواست تغییر کاربریارزش افزوده برعوارض  6311

 انطباق کاربری (

   

جدید زیرزمین انباری   یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 1/6311

 واقع در پشت جبهه) همکف تجاری(

 111/451هر متر مربع  111/451هر متر مربع  111/441 هر متر مربع

جدید زیرزمین انباری  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 0/6311

 واقع در رو به جبهه) همکف تجاری( متناسب با منطقه و خیابان

یک چهارم قیمت تجاری 

 همکف

 همکفیک چهارم قیمت تجاری  یک چهارم قیمت تجاری همکف

جدید زیرزمینهای  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 3/6311

 انباری واقع درسایرمناطق متناسب بامنطقه وخیابان

یک چهارم قیمت تجاری 

 همکف

 یک چهارم قیمت تجاری همکف یک چهارم قیمت تجاری همکف

جدید بصورت انباری  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 4/6311

 ورودی از داخل واحد تجاری

ارزش افزوده کاربری  0/1

زیرزمین ورودی از جدید 

 خارج واحد تجاری

زیرزمین ورودی از خارج واحد ارزش افزوده کاربری جدید قیمت  0/1

 تجاری

ارزش افزوده کاربری جدید  0/1

زیرزمین ورودی از خارج واحد 

 تجاری

جدید زیرزمینهای  یکاربر رییاز درخواست تغ یافزوده ناشعوارض برارزش  5/6311

 تجاری

ارزش افزوده کاربری 0/1

 جدید طبقه همکف

افزوده کاربری جدید طبقه  0/1 افزوده کاربری جدید طبقه همکف 0/1

 همکف

در دو طبقه جدید  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 6/6311

 زیرزمین تجاری

افزوده کاربری جدید  3/1

 طبقه همکف

افزوده کاربری جدید طبقه  3/1 افزوده کاربری جدید طبقه همکف 3/1

 همکف



 
 
 

 

 كد

 درآمد
سال عوارض مورد عمل در  ـدــــــرح درآمـــــشـ

9317 

 بيدستان مصوب شوراي اسالمي شهر 9311 پيشنهادي سال

 

 
 

 

 

 شهرستان البرز  فرماندار                    رئيس شوراي اسالمي شهر                                                             شهردار                                                                   مسئول مالي                                                                 مسئول درآمد                      

 رضا گروسي                                                                                             غالمرضا زارع پور                                                  اكبر امامي خضري                     فرهاد راد                                                                علي زماني                             
  

  

 ارقام به ریال                      9318تعرفه عوارض شهرداری بیدستان در سال       

درسه طبقه  وبه جدید  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 7/6311

 باال زیرزمین تجاری

افزوده کاربری جدید  4/1

 طبقه همکف

افزوده کاربری جدید طبقه  4/1 افزوده کاربری جدید طبقه همکف 4/1

 همکف

جدید در طبقه اول  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 0/6311

 تجاری

افزوده کاربری جدید  3/1

 طبقه  همکف

افزوده کاربری جدید طبقه   3/1 قیمت تغییرکاربری  طبقه  همکف 3/1

 همکف

جدید در طبقات دوم  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 0/6311

 و به باال

افزوده کاربری جدید  4/1

 طبقه  همکف

افزوده کاربری جدید طبقه   4/1 افزوده کاربری جدید طبقه  همکف 4/1

 همکف

 10جدید در گذر  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 11/6311

 مربعمتری )طبقه همکف ( هر متر 

111/005 111/051 111/051 

 16جدید در گذر  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 11/6311

 متری )طبقه همکف ( هر متر مربع

111/111/1 111/011/1 111/011/1 

متری 10جدید در گذر  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 10/6311

 متر مربع)طبقه همکف ( هر 

111/431/1 111/451/1 111/451/1 

در گذر باالتر از جدید  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 13/6311

 هر متر مربع متر 10

111/431/1 111/451/1 111/451/1 

جدید از اداری  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 14/6311

 مسکونیانتظامی به 

111/441 111/451 111/451 

در فضای جدید  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 31/6311

 تفریحی ورزشی وسایر متر مربعی

111/531/0 111/611/0 111/611/0 

در فضای اداری  جدید  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 31/6311

 متر مربعی

111/011/0 111/011/0 111/011/0 
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در فضای جدید  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 30/6311

 کاربریهای غیر مرتبط متر مربعی

111/001/1 111/111/0 111/111/0 

ازمسکونی  به جدید  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 33/6311

 متر مربعیخوابگاه دانشجویی 

111/001 111/111/1 111/111/1 

جدید زمینهای بایر و  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 34/6311

 کشاورزی به رفاهی خدماتی درداخل حریم استحفاظی
 ریال 111/511 ریال 111/511 ریال 111/473

جدید زمینهای بایر و  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 35/6311

 کشاورزی به مرغداری ، دامداری و گاوداری در داخل حریم استحفاظی
 ریال 111/551 ریال 111/551 ریال 111/405

جدید زمینهای بایر و  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 36/6311

 کشاورزی به انبار کشاورزی درداخل حریم استحفاظی
 ریال 111/511 ریال 111/511 ریال 111/473

جدید زمینهای بایر و  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 37/6311

 کشاورزی به گلخانه در داخل حریم استحفاظی
 ریال 111/411 ریال 111/411 ریال 111/305

زمینهای بایر و جدید  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 30/6311

 کشاورزی به نمایشگاه ماشین االت

 ریال 111/711 ریال 111/711 ریال 111/661

جدید زمینهای بایر و  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 30/6311

 کشاورزی به انبار آهن آالت وضایعات

 ریال 111/651 ریال 111/651 ریال 111/615

جدید زمینهای بایر و  یکاربر رییاز درخواست تغ یبرارزش افزوده ناشعوارض  41/6311

 کشاورزی  به باغ  در داخل حریم استحفاظی

 ریال 111/011 ریال 111/011 ریال 111/165

 
 جدید زمینهای کشاورزی به صنعتی یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش

 

111/111/1 

 

111/211/0 

 

111/011/1 
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جدید از صنعتی به  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 40/6311

 مسکونی   در داخل محدوده متر مربعی

با اخذ مجوزات  111/51

 5الزم از کمیسیون ماده 

با اخذ مجوزات الزم از  111/61 5با اخذ مجوزات الزم از کمیسیون ماده  111/61

 5کمیسیون ماده 

جدید از صنعتی به  یکاربر رییاز درخواست تغ یبرارزش افزوده ناشعوارض  43/6311

 مسکونی   در خارج  محدوده متر مربعی

با اخذ مجوزات  111/31

 5الزم از کمیسیون ماده 

با اخذ مجوزات الزم از  111/41 5با اخذ مجوزات الزم از کمیسیون ماده  111/41

 5کمیسیون ماده 

جدید از مسکونی به  یکاربر رییاز درخواست تغ یناشعوارض برارزش افزوده  44/6311

 خدماتی متر مربعی

با اخذ مجوزات  111/111

 5الزم از کمیسیون ماده 

با اخذ مجوزات الزم از  111/101 5با اخذ مجوزات الزم از کمیسیون ماده  111/101

 5کمیسیون ماده 

جدید از درمانی به  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 45/6311

 مسکونی متر مربعی

با اخذ مجوزات  111/51

 5الزم از کمیسیون ماده 

با اخذ مجوزات الزم از  111/61 5با اخذ مجوزات الزم از کمیسیون ماده  111/61

 5کمیسیون ماده 

جدید از مسکونی به  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 46/6311

 وفرهنگی   متر مربعیدرمانی 

با اخذ مجوزات  111/111

 5الزم از کمیسیون ماده 

با اخذ مجوزات الزم از  111/101 5با اخذ مجوزات الزم از کمیسیون ماده  111/101

 5کمیسیون ماده 

جدید از ورزشی  به  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 47/6311

 مسکونی متر مربعی

ا اخذ مجوزات ب 111/01

 5الزم از کمیسیون ماده 

با اخذ مجوزات الزم از  111/01 5با اخذ مجوزات الزم از کمیسیون ماده  111/01

 5کمیسیون ماده 

جدید ازصنعتی به  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 40/6311

 تجاری در داخل محدوده  متر مربعی

با اخذ مجوزات  111/511

 5از کمیسیون ماده  الزم

با اخذ مجوزات الزم از  111/611 5با اخذ مجوزات الزم از کمیسیون ماده  111/611

 5کمیسیون ماده 

جدید ازصنعتی به  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 40/6311

 تجاری در خارج  محدوده  متر مربعی

با اخذ مجوزات  111/311

 5ماده الزم از کمیسیون 

با اخذ مجوزات الزم از  111/411 5با اخذ مجوزات الزم از کمیسیون ماده  111/411

 5کمیسیون ماده 

جدید از راه پله به  یکاربر رییاز درخواست تغ یعوارض برارزش افزوده ناش 51/6311

 تجاری  متر مربعی

با اخذ مجوزات  111/011/1

 5الزم از کمیسیون ماده 

با اخذ مجوزات الزم از  111/311/1 5مجوزات الزم از کمیسیون ماده با اخذ  111/311/1

 5کمیسیون ماده 

 ریال 111/551 ریال 111/551 ریال 111/405 باند کندرو-خ امام خمینی  مسکونی ( m 151درآمد حاصل از زیر حدنصاب زمین )  630013
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 مبلغ محاسبه گردد     1  زیر حد نصاب تجاری 

2 

 –کمربندی شهید بهشتی 

 صیاد شیرازی

 ریال 111/511 ریال 111/511 ریال 111/441

 ریال 111/411 ریال 111/411 ریال 111/305 خ طالقانی

 ریال 111/351 ریال 111/351 ریال 111/331 خ شهید بابایی

 ریال 111/311 ریال 111/311 ریال 111/075 سایر خیابانها و کوچه ها

 

قانون  50به استناد ماده )  می گردد . محاسبه  %75ما بقی معادل  آنها بغیر از جرایم کمسیون ماده صد و چک ها، کلیه افرادی که در ایام ذیل جهت تسویه حساب به شهرداری مراجعه نمایند ؛ عوارضات  

 منظور گردید . ) به مدت یکماه (و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  ) به مدت یکماه ( هفته دولت ) به مدت یکماه (اعیاد شعبانیه  )( 

 محاسبه عوارض سطح شهر متناسب با قیمت منطقه ای وارزش معامالتی کلیه سالهای پرداخت نشده ، مالک عمل با سال مراجعه می  باشد . 

 . شوندمی محاسبه   صفر % ضریب  معادل مدارس و درمانکاهها که توسط خیرین ساخته می شود از پرداخت عوارض پروانه ساخت این اماکن –حسینیه ها –مساجد –به منظور تشویق بانیان امور خیریه  

 در محاسبه عوارض، چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک  مشرف بر معبر محاسبه خواهد شد . 

 وموسسات وپمپ بنزینها ومراکزی که انتفاعی می باشند تجاری محسوب میگردند .کلیه اماکن  وفضاها  

کسر والباقی درصد کل میزان عوارض محاسبه شده از متقاضیان  11، به ماخذ  مراجعینی که به دالیلی تقاضای ابطال پروانه واسترداد وجوه پرداختی را دارند به منظور جبران بخشی از هزینه های صرف شده بهای خدماتی 

 مبلغ به آنان مسترد میگردد .
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 دیف

6311 

 

 

 

 درآمد حاصل از  اجازه

 برداری )بهای خدمات( تجاری،بهره 

 خدماتی،

 صنعتی

 وسایر...

 75قبل ازسال

 ریال 111/411/1 ریال 111/411/1 ریال 111/301/1 باند کندرو -خیابان امام خمینی)ره( 

    

 ریال  111/111/1 ریال  111/111/1 ریال  111/001 صیادشیرازی-کمربندی شهید بهشتی

 ریال  111/411/1 ریال  111/411/1 ریال  111/301/1 خیابان امام خمینی )ره(

 ریال  111/011 ریال  111/011 ریال  111/771 خیابان عدل

 ریال  111/651 ریال  111/651 ریال  111/615 خیابان  شهید زارعپور

 ریال 111/011 ریال 111/011 ریال 111/771 خیابان شهید بابایی

 سال گذشته و نظریه گروه کارشناسان شهرداری مالک عمل میباشد.چنانچه در محاسبات عوارضات خللی ایجاد گردد مبنای محاسبات تعرفه عوارضات  

 ه صد قانون شهرداریها می بایستی تسویه کامل گردد.ماد 0گواهی پایانکار به استناد تبصره –گواهی عدم خالف  –صدور هرگونه استعالم مشاور امالک 

 مطابق قوانین و مقررات وصول گردد. %0کلیه کدهای درآمدی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می گردد می بایست 

 .مي باشد (  تایيدیه هيات وزیران   )19مالک عمل قيمت منطقه اي سال  17اري در سال در صورتي كه اداره دارایي بعد از تصویب عوارضات این شهرداري قيمت منطقه اي را افزایش یا كاهش دهد در هر صورت عوارض وصولي این شهرد
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 ریال 111/011 ریال 111/011 ریال 111/001 خیابان طالقانی 

 متری 14و  10خیابانهای 

 بهای خدمات حریم شهر

 ریال 111/661

111/615 

 ریال 111/711

111/711 

 ریال 111/711

111/711 

 بهای خدمات 3116

 ریال 111/111مراجع ذی ربطو استعالم جهاد کشاورزی و با رعایت ضوابط فنی وشهرسازی  رونده  صدور مجوز دیوارکشی به ازای هرمترطول

 ریال 111/01 و استعالم جهاد کشاورزی و مراجع ذی ربط ،بارعایت ضوابط فنی وشهرسازیرونده  صدورمجوز فنس کشی به ازای هرمترطول 

 ریال 15111111متر به ازای هر مترمربع سطح فونداسیون  0تا ارتفاع ایجاد تاسیسات شهری نصب 

 ریال 111/111/41متر به ازای هر مترمربع سطح فونداسیون  04متر تا  0متر تا ارتفاع  0ارتفاع تا ایجاد تاسیسات شهری نصب 

 ریال 111/111/51متر به باال به ازای هر مترمربع سطح فونداسیون  04با ارتفاع ایجاد تاسیسات شهری نصب 

 %1 بهای خدمات  پیمانکاران 

3117 

عوارض تاسیسات شهری )بهای 

عوارض  برداری از معابرخدمات بهره 

 شبکه گذاری معابر(

قانون شهرداریها معابر و شوراع عمومی شهر که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود در مالکیت شهرداری  06ماده  6به استناد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به مفاد بند 

از معابری که توسط شرکت آب ، برق گاز و مخابرات برای  رونده ط ادارات و سازمانهانیاز به صدور مجوز شهرداری می باشد از این رو برای هر مترطولمیباشد وانجام هر پروژه در معابر و شوراع توس

 دد.و سپس مجوز صادر گرقیمت منطقه ای دارایی بطور عوارض سالیانه حق االرض دریافت شود . برابر5/1لوله گذاری و کابل گذاری در معابر 

 می باشد 4016توضیح اینکه این عوارض جدا از دریافتی با ردیف درآمد 

 

3110 
عوارض نصب ) ایجاد تاسیسات 

 شهری (

 ریال دریافت شود 111/511/1در سطح شهر ) داخل محدوده کالبدی ( سالیانه مبلغ  تاسیسات شهری به ازای هر 

 

 

1316 
 متقاضیان پروانهتشکیل پرونده ثبت نام و پذیرش اولیه از 

 بهره برداری
111/411 111/511 111/511 
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امتیاز اولیه صدور دفترچه کار تاکسی شهری ، تاکسی آژانس ، مینی بوس و 

 سال( 0اتوبوس )مدت اعتبار 
111/511 111/611 111/611 

هزینه تمدید دفترچه کارتاکسی شهری ، تاکسی آژانس ، مینی بوس و 

 سال( 0اتوبوس  )مدت اعتبار 
111/511 111/611 111/611 

 111/551 111/551 111/451 امتیاز صدور پروانه بهره برداری تاکسی شهری ، مینی بوس و اتوبوس

هزینه تمدید پروانه بهره برداری دفاتر آژانس حمل ونقل مسافر و بار ) 

 سال (0اعتبار 
111/011/1 111/511/1 111/511/1 

 111/011 111/011 111/711 بهره برداری تاکسی شهریهزینه بهای خدمات پروانه 

هزینه بهای خدمات پروانه بهره برداری دفاتر آژانس مسافر و بار )براساس 

 مهلت اعتبار باقیمانده (
111/111/10 111/111/13 111/111/13 

 111/011 111/011 111/711 هزینه  بهای خدمات پروانه بهره برداری مینی بوس و اتوبوس

 از کل قرارداد %01 از کل قرارداد %01 از کل قرارداد %01 هزینه تبلیغات بر روی وسائط نقلیه تحت نظارت سازمان

 از کل قرارداد %5 از کل قرارداد %5 از کل قرارداد %5 هزینه سرویس های دربستی خودروهای تحت نظارت سازمان

 نظارتبهای )عوارض ( ماهیانه تاکسی های آژانس های تحت 

 ) مسافر و بار (
111/411 111/511 111/511 

امتیاز صدور پروانه بهره برداری آژانس حمل ونقل مسافر و بار روستاهای 

 واقع در حریم شهر
111/411 111/511 111/511 
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امتیاز واگذاری خودروی جدید و تبدیل پالک شخصی به 

 تاکسی از طرف خریدار

 

 111/011/0سمند-پژو

 111/611/6روآ -پراید

111/511/5پیکان   

 

 111/111/11سمند-پژو

 111/111/7روآ -پراید

 111/111/6پیکان 

 111/111/11سمند-پژو

 111/111/7روآ -پراید

 111/111/6پیکان 

بهای خدمات خودرو ) انتقال سند تاکسی به خریدو فروش( 

 از طرف خریدار

 111/011/0سمند-پژو

 111/611/6روآ -پراید

 111/511/5پیکان 

 111/111/11سمند-پژو

 111/711/6روآ -پراید

 111/611/5پیکان 

 111/111/11سمند-پژو

 111/711/6روآ -پراید

 111/611/5پیکان 

 قزوین -صدور حق امتیاز پروانه بهره برداری از خط بیدستان

 الوند -صدور حق امتیاز پروانه بهره برداری از خط بیدستان

111/111/11 

111/051/4 

111/111/10 

111/111/5 

111/111/10 

111/111/5 

 111/101 111/101 111/111 قزوین-بهاء )عوارض(ماهیانه خطوط تاکسیرانی بیدستان

 111/111 111/111 111/01 الوند-بهاء )عوارض(ماهیانه خطوط تاکسیرانی بیدستان

 بهاء )عوارض(ماهیانه خطوط تاکسیرانی داخلی ) آژانس (

 

111/01 

 

 

111/111 111/111 
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 جریمه تخلفات رانندگان آژانس

 مهیجر یمرحله اول = اخطار کتب

خودرو  فتوقی – الیر 111/151

 ساعت40تا

 مهیجر یدوم = اخطار کتب مرحله

 کیخودرو تا فتوقی – الیر 111/051

 هفته

 مهیجر یسوم = اخطار کتب مرحله

خودرو تا  فتوقی – الیر 111/611

 کماهی

 مهیجر یچهارم = اخطار کتب مرحله

 هلغو پروان – الیر 111/011/1

 –ریال  111/011مرحله اول = اخطار کتبی جریمه 

 ساعت40توقیف خودرو تا

 –ریال  111/311مرحله دوم = اخطار کتبی جریمه 

 توقیف خودرو تایک هفته

 –ریال  111/711مرحله سوم = اخطار کتبی جریمه 

 توقیف خودرو تا یکماه

ریال  111/311/1مرحله چهارم = اخطار کتبی جریمه 

 لغو پروانه –

 – الیر 111/011 مهیجر یمرحله اول = اخطار کتب

 ساعت40خودرو تا فتوقی

 – الیر 111/311 مهیجر یدوم = اخطار کتب مرحله

 هفته کیخودرو تا فتوقی

 – الیر 111/711 مهیجر یسوم = اخطار کتب مرحله

 کماهیخودرو تا  فتوقی

 – الیر 111/311/1 مهیجر یچهارم = اخطار کتب مرحله

 هلغو پروان
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 باربری 

 

تن  3.3زیر   

 تن  6تا  3.3بین 

 تن  6بیش از 

 

111/311 

111/011 

111/111/0 

 

111/611 

111/011 

111/211/0 

111/611  

111/011  

111/211/0 

 

 

 
 

 

 جریمه تخلفات مدیران آژانس

 مهیجر  یمرحله اول = اخطار کتب

خودرو  فتوقی – الیر 111/611

 ساعت40تا

 مهیجر  یدوم = اخطار کتب مرحله

خودرو  فتوقی – الیر 111/011/1

 هفته کیتا

 مهیجر  یسوم = اخطار کتب مرحله

خودرو تا  فتوقی – الیر 111/011/0

 کماهی

 مهیجر  یچهارم = اخطار کتب مرحله

 هلغو پروان – الیر 111/311/3

 –ریال  111/711مرحله اول = اخطار کتبی  جریمه 

 ساعت40توقیف خودرو تا

 –ریال  111/311/1مرحله دوم = اخطار کتبی  جریمه 

 توقیف خودرو تایک هفته

ریال  111/311/0مرحله سوم = اخطار کتبی  جریمه 

 رو تا یکماهتوقیف خود –

 111/411/3مرحله چهارم = اخطار کتبی  جریمه 

 لغو پروانه –ریال 

 – الیر 111/711 مهیجر  یمرحله اول = اخطار کتب

 ساعت40خودرو تا فتوقی

 – الیر 111/311/1 مهیجر  یدوم = اخطار کتب مرحله

 هفته کیخودرو تا فتوقی

 – الیر 111/311/0 مهیجر  یسوم = اخطار کتب مرحله

 کماهیخودرو تا  فتوقی

 الیر 111/411/3 مهیجر  یچهارم = اخطار کتب مرحله

 هلغو پروان –

 

 

 



 
 
 

 

 كد

 درآمد
سال عوارض مورد عمل در  ـدــــــرح درآمـــــشـ

9317 

 بيدستان مصوب شوراي اسالمي شهر 9311 پيشنهادي سال

 

 
 

 

 

 شهرستان البرز  فرماندار                    رئيس شوراي اسالمي شهر                                                             شهردار                                                                   مسئول مالي                                                                 مسئول درآمد                      

 رضا گروسي                                                                                             غالمرضا زارع پور                                                  اكبر امامي خضري                     فرهاد راد                                                                علي زماني                             
  

  

 ارقام به ریال                      9318تعرفه عوارض شهرداری بیدستان در سال       

 

 عوارض ساختمان
 

قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور  00و  00ذیل ماده  06در اجرای بند 

قانون مالیات بر  31مجلس شورای اسالمی و تبصره یک ماده  0303و انتخاب شهرداران مصوب 

ارزش افزوده برای محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای مسکونی ، تجاری ، صنعتی و 

 مطابق دستور العمل ذیل محاسبه واقدام می شود . اداری وسایر عوارض محلی
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 عوارض کسب و پیشه

 و

 رف خاصـح
 

 عوارض کسب و پیشه

 براساس طبقه بندی مشاغل و صنوف اعمال ضرایب مساحت وپرداخت ، محاسبه می گردد . 3به ماخذ فرمول مندرج در جدول شماره  1304عوارض کسب و پیشه در سال 

برابر عوارض سالیانه قطعی  5 دایر نمودن محلهای کسب وپیشه در صورتی که مغایرتی با ضوابط شهرسازی و قوانین جاری نداشته باشند عوارض صدور مجوز افتتاح پروانه کسب: برای 1تبصره  

 احد کسب به اقوام درجه یک نمی شود ( .براساس تعرفه زمان مراجعه مودی ) فقط برای یکبار ( و بدون تخفیف خواهد بود ) عوارض افتتاحیه مشمول انتقال و

اح پروانه کسب برابر با عوارض : در صورتیکه توسط شخص دارنده پروانه کسب تغییرات شغلی در یک محل ) بشرط داشتن پروانه کسب معتبر ( صورت گیرد عوارض صدور مجوز افتت0تبصره 

 سالیانه شغل جدید خواهد بود .

ندی قبلی دارنده پروانه کسب نسبت به انتقال فعالیت کسب خود به مکان جدید اقدام نمایند به شرطی که قیمت منطقه بندی محل جدید از قیمت منطقه ب: در صورتیکه توسط شخص 3تبصره 

اگر قیمت منطقه بندی قبلی از محل جدید بیشتر بیشتر باشد عوارض صدور مجوز افتتاح پروانه کسب ، برابر با تفاضل عوارض افتتاح کسب محل جدید با محل قدیم خواهد بود . بدیهی است 

 باشد عوارض افتتاح کسب اخذ نخواهد شد .

برابر افزایش اعمال خواهد شد ) در صورتی که رسته مشاغل  5/1یا  p: مشاغلی که با پروانه صنفی مغایرت دارد ) مانند بنکداران که پروانه خواربارفروشی دارند ( پس از بررسی ضریب 4تبصره 

 پروانه باالتر باشد (. از

 به عوارض شغل اصلی ) دارای پروانه کسب ( اضافه خواهد شد . %51فعالیت دارند : افرادی که در یک مکان صنفی به دو نوع شغل 5تبصره 

 هرسال و مطالبه شهرداری ، موضوع ضریب پرداخت عوارض ) تخفیف ( سال قبل منتفی خواهد بود .:  با پایان یافتن 6تبصره 



 
 
 

 

 كد

 درآمد
سال عوارض مورد عمل در  ـدــــــرح درآمـــــشـ

9317 

 بيدستان مصوب شوراي اسالمي شهر 9311 پيشنهادي سال

 

 
 

 

 

 شهرستان البرز  فرماندار                    رئيس شوراي اسالمي شهر                                                             شهردار                                                                   مسئول مالي                                                                 مسئول درآمد                      

 رضا گروسي                                                                                             غالمرضا زارع پور                                                  اكبر امامي خضري                     فرهاد راد                                                                علي زماني                             
  

  

 ارقام به ریال                      9318تعرفه عوارض شهرداری بیدستان در سال       

 : عوارض کسب سالیانه براساس ماههای فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد .7تبصره 

 ریال تعیین می گردد . 111/051: حداقل عوارض صنفی سالیانه 0تبصره 

 محاسبه خواهد شد . P*S*T 5: مشاغلی که در جدول محاسبه عوارض کسب و پیشه نمی گنجد براساس فرمول  0تبصره 

 محاسبه می گردد . 3جدول  4ردیف بدون پروانه ، عوارض شغل آنها براساس فرمول مندرج در  : کلیه مشاغل 11تبصره 

 . رددمحاسبه می گ P*S*T 7 0: عوارض صنفی از استخرها ومجموعه های ورزشی براساس فرمول  11تبصره 

 در طبقات بشرح ذیل می باشد : P: درواحدهای تجاری  10تبصره 

 

 P=  %61طبقه دوم و باالتر  P=  %75طبقات باالی همکف )اول (  P= 1همکف  P=  %05زیرزمین 

 

مانند آهن فروشی و  رض لحاظ گردد: واحدهای تجاری که عالوه بر دفتر کار دارای فضای باز برای فعالیت صنفی هستند یک چهارم مساحت فضای باز نیز می بایست در محاسبه عوا 13تبصره 

 اتومبیل ،کارواش.، نمایشگاه مصالح فروشی 

 ریال کمتر نباشد . 111/011مترمربع در قیمت منطقه بندی محاسبه می شود بشرط آنکه از حداقل  111: مکانهایی که بعنوان انباری مورد استفاده قرار می گیرند براساس مساحت تا  14تبصره 

 بایست عوارض کسب و پیشه اخذ گردد .: از کلیه واحدهای تجاری که تخلف ساختمانی دارند طبق تعرفه می  15تبصره 

 به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیرخواهد بود . %0وارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ی معادل قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت ع 46: براساس ماده  16تبصره 

 درصد افزایش نسبت به سال قبل وضول گردد .01قانون مالیاتهای مستقیم ( سالیانه افزایش نداشته باشد عوارض محاسبه شده با  64) ارزش معامالتی امالک موضوع ماده  p: چنانچه 17تبصره 
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 ضریب مساحت -1جدول 
 Sضریب  شرح ردیف

 0 مترمربع 11مغازه های با مساحت کمتر از  1

 5/0 مترمربع 01الی  11مساحت مغازه های با  0

 5/0 مترمربع 31الی  01مغازه های با مساحت  3

 3 مترمربع 51الی  31مغازه های با مساحت  4

 5 مترمربع 01الی  51مغازه های با مساحت  5

 7 مترمربع 111الی  01مغازه های با مساحت  6

 11 مترمربع 151الی  111مغازه های با مساحت  7

 15 مترمربع 151با مساحت باالی   مغازه های 0

 

 
  

 

 ضریب مساحت -0جدول 
 Tضریب  شرح ردیف

 %01 پرداخت عوارض هر سال در سه ماهه اول سال 1
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 %05 پرداخت هوارض هرسال در سه ماهه دوم سال 0

 %01 پرداخت عوارض هرسال در سه ماهه سوم سال 3

 %111 پرداخت عوارض هرسال در سه ماهه چهارم سال 4

 

 

 

 طبقه بندی مشاغل برای محاسبه عوارض کسب و پیشه -3جدول 
 

 تعرفه پیشنهادی نام اتحادیه یا عنوان شغل کد

0 
خیاطان  –خرازان  –آرایشگران و پیرایشگران مردانه  –آرایشگران و پیرایشگران زنانه -ورقکاران جزء –نانوایان  –قصابان  –فروشگاههای عرضه محصوالت فرهنگی  –پیراهن دوزان و پیراهن فروشان –پنچرگیری 

 فروشندگان مرغ و تخم مرغ و ماهی –فروشندگان لوازم التحریر و کتاب فروشان  –شیشه بران و فروشندگان شیشه و آینه  –مردانه 
P*S*T 7 

2 

چلوکبابی ها و –دربو پنجره سازان آهنی و آلومینیومی  –جوشکاران  –تعمیرکاران موتورسیکلت ودوچرخه  –تعمیرکاران اتومبیل ) سبک وسنگین (  –پارچه فروشان  –باطریسازان و باطری فروشان  –اغذیه فروشان 

فروشندگان  –فروشندگان رنگ و ابزار یراق  –تکنیک و رسته های وابسته صنف الکترو –صافکاران و نقاشان اتومبیل  –درودگران ) نجاران (  –خواربارفروشان و عطاری  –غذاخوری ) رستوران ، تاالر های پذیرایی ( 

–فروشندگان چینی و بلور و پالستیک  –ورق کاران  –کباب پزان  –قنادان و شیرینی فروشان  –فروشندگان و تعمیرکاران ساعت و عینک  –امانت فروشی ها  –فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی  –لوازم الکتریکی 

 زم یدکی خودرولوا

P*S*T 0 

3 
فروشندگان الستیک ) –فروشندگان پوشاک  –عکاسان وفیلمبرداران  –طالسازان –فروشندگان فرش و موکت  –تزینات داخلی ساختمان  –تراشکاران  –خشکبار و بنکداران  –بارفروشان میوه و تره بار  –آهن فروشان 

 کرایه لباس عروس –نمایشگاه داران اتومبیل  –لوازم بهداشتی  –کفاشان  –فروشندگان مصالح ساختمانی  –فروشندگان لوازم خانگی و صوتی و تصویری  –باستثنای پنچرگیری ( 
P*S*T 11 
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4 

شرکتهای تعاونی ) اعم از تولید و مصرف ، شهر و  –آژانس های مسافرتی و مهندسی و نظارت ساختمان و نظایر آن (  –نمایشگاه بیمه  –کاریابی  –حسابرسی  –حسابداری  –وکالت  –دفاتر ) اعم از دفاتر اسنادرسمی 

درمانگاههای خصوصی و  –داروخانه ها  –ص مطب پزشکان عمومی و متخص –آموزشگاهها ) اعم از کامپیوتر ، تعلیم رانندگی ، آرایش و پیرایش ، کارآموزی ، حسابداری و نظایر آن ( کارواشها  –روستا و نظایر آن ( 

 دارالترجمه –تعمیرگاههای مجاز خودرو  –نمایندگیهای خودرو  –بیمارستانهای خصوصی 

P*S*T 10 

 P*S*T 01 معاینه فنی خودرو های سبک وانت بارها –طالفروشان جواهرفروشان آژانس مسافربری درون شهری تاکسی تلفنی (  –مشاورین امالک  3

 -------- حق افتتاح %93عوارض جابجایی و انتقال جواز کسب  –حق افتتاح  %92صدور کارت مباشر  –حق افتتاح  %53تمدید جواز کسب  6
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 111/151 111/151 143/ 111 جرائم تخلفات سکوها و باراندازها هر متر مربع 00/6311

 111/151 111/151 143/ 111 جرائم تخلفات دیوارکشی با هر نوع مصالح هر متر مربع 31/6311

 111/611 111/611 111/500 متر هر متر مربع 11جرائم تخلفات سوله با هر نوع پوشش تا دهنه  31/6311

 111/711 111/711 111/615 متر هر متر مربع 01جرائم تخلفات سوله با هر نوع پوشش تا دهنه  30/6311

 111/711 111/711 111/615 متر هر متر مربع 01بیش از جرائم تخلفات سوله با هر نوع پوشش تا دهنه  33/6311

 111/611 111/611 111/441 جرائم تخلفات سالنهای مرغداری و دامداری با هر نوع سقف هر متر مربع 34/6311

 111/051 111/051 111/771 ساختمانهای پیش ساخته هر متر مربع 35/6311

 111/611 111/611 111/500 جرائم تخلفات سیلوها هر متر مربع 36/6311

 111/711 111/711 111/615 جرائم تخلفات سردخانه ها هر متر مربع 37/6311

 111/111/04 111/111/04 111/111/00 جرائم تخلفات چاه نیمه عمیق برقی یا دیزلی هر حلقه 30/6311

 111/111/45 111/111/45 111/511/30 دیزلی هر حلقهجرائم تخلفات چاه عمیق  30/6311

 111/511 111/511 111/331 هزینه نصب و فک پلمپ 41/6311

 111/11 111/11 ------ هزینه حفر استخر به ازای هر متر  40/6311


