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فصل اول
کلیات و تعاریف
4

مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض
 آیين نامه مالي شهرداریها مصوب 1346ماده  -30ه ر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کليه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایي که به وسيله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصيل ميشود ،درج و
هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب ميگردد یا هر تغييری که در نوع و ميزان نرخ آنها صورت ميگيرد در تعرفه مذکور منعکس ميشود.
 قانون تشکيالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران با اصالحيههای بعدی مصوب 1375ماده  -71در وظایف شورای اسالمي شهر:
بند  – 16تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوی وزارت کشور اعالم ميشود.
ماده ( - 77اصالحي  )1386/8/27شورای اسالمي شهر ميتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهای اهالي به منظور تأمين بخشي از هزینههای خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آیين
نامه مصوب هيأت وزیران اقدام نماید.
بند – عوارض ،یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور ميتواند در هر مقطعي که وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آیين نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا
لغو آن اقدام نماید.
 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387ماده  -50بند - 1شوراهای اسالمي شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلي جدید ،که تکليف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ،موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای
اجراءدر سال بعـد ،تصویب و اعالم عمومي نمایند.
 قانون برنامه ششم توسعه کشور:ماده -95به منظور توسعه فضاهای مذهبي فرهنگي وبهره گيری از اماکن مذهبي وتثبيت جایگاه مساجد به عنوان اصلي ترین پایگاه عبادی  ،تربيتي  ،سياسي  ،اجتماعي وفرهنگي اقدامات زیر انجام مي شود
:
الف – وزارت راه وشهرسازی  ،بنياد مسکن انقالب اسالمي وشهرداریها موظفند در طراحي واجرای طرحهای جامع تفضيلي شهری وهادی روستایي وشهرک ها وشهر های جدید االحداث  ،اراضي مناسب
برای احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش بيني کنند وپس از آماده سازی بدون دریافت هزینه وبا حفظ مالکيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد
قرار دهند .
تبصره – مساجد  ،مصلي ها  ،اماکن صرفا مذهبي اقليت های دیني مصرح در قانون اساسي وحوزه های علميه شامل مراکز آموزشي  ،پژوهشي  ،واداری از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب  ،برق  ،گاز
وفاضالب وعوارض ساخت وساز فقط برای فضای اصلي معاف مي باشند .
بند ث ماده 88قانون حمایت از ایثارگران وجانبازان وخانواده های شهدا :
5

بند  -4شهرداری ها ودهياریها وسازمان اوقاف وامور خيریه مکلفند به منظور ارج نهادن به والدین  ،همسران وفرزندان شهداوآزادگان وهمسران وفرزندان آنان  ،جانبازان وهمسران وفرزندان جانبازان %25
وباالتر ورزمندگان با سابقه حضور شش ماه وباالتر در جبهه را با رعایت مفاد وفقنامه در امامزادگاني که دفن اموات در آنها مجاز مي باشد وآرامستانها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند .

ماده  -181به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمين و پایداری محيطي در کليه فعاليتهای توسعه ای و سرمایه گذاریهای ملي و استاني ،ایجاد هماهنگي بخشي،
منطقهای و بخشي– منطقهای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها ،توسعه متوازن مناطق ،ارتقاء توانمندیهای مدیریتي استانها و انتقال اختيارات اجرایي به استانها و تمرکز امور حاکميتي در مرکز،
ساز وکارها و شاخصهای الزم به تصویب هيأت وزیران ميرسد.
تبصره ذیل ماده  –181هر گونه تخفيف ،بخشودگي حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي ساالنه کشور است .در غير این صورت بخشودگي و تخفيف
حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
 قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران مصوب 1391ماده  -6مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکوني با زیربنای مفيد تا یکصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینههای عوارض صدور پروانههای
ساختماني ،عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفي بنياد معاف ميباشند .مفاد این ماده در احداث مجتمعهای مسکوني نيز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.
در برنامه ششم توسعه بند ج – دربند الف ماده (  ) 31قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران پس از عبارت جانبازان وآزادگان وفرزندان شاهد  ،عبارت فرزندان جانبازان ،فرزندان آزادگان فرزندان
رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور جبهه اضافه می شود .
به استناد مصوبه  /97/1036م /ش مورخه 1397/10/19شورای اسالمی شهر محمديه وصورتجلسه مورخ  1395/05/12مدير كل محترم دفتر فنی استانداری قزوين در خصوص رفع مشکالت صدورسند تک برگی واحد های مسکن مهر ناحيه شهری مهرگان وصدور پايانکار بابت عوارض پايانکار به ازای هر واحد مبلغ 1/500/000ريال از تعاونی مسکن ها در زمان صدور پايانکار اخذ والباقی
عوارضات خدمات آتش نشانی  ،توسعه ايستگاه آتش نشانی ،عوارض توسعه فضای سبز  ،عوارض نوسازی وپسماند و ..از مالکين مربوط به هر واحد در زمان مراجعه به شهرداری جهت انتقال سند
دريافت خواهد شد .
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تعاریف و اصطالحات
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تعاريف :تعرفه عوارض :عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده  30آیيننامه مالی شهرداریها توسط وزارت کشور تهيه و تنظيم گردیده است.
 : Pمنظور از ( ) Pیا قيمت منطقه ای ،ارزش معامالتی زمين و ساختمان بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده  64قانون مالياتهای مستقيم میباشد.
به استناد مصوبه شماره  /3368ت 56439ه مورخه 1398/01/20هئيت وزیران ماخذ محاسبه سایر عوارض ووجوه موضوع تبصره (  )3ماده (  )64اصالحی قانون ماليات های مستقيم مصوب سال  -1394در سال 1398معادل سی وشش درصد (  ) %36ارزش معامالتی ،مالک عمل سال 1398که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال 1398تعيين گردیده است می باشد  .ضمنا با عنایت به اینکه در تاریخ تهيه تعرفه سال
1400شهرداری دفترچه ارزش معامالتی سال  1399توسط اداره دارایی ارائه نشده وهمچنين ضریبی جدیدی توسط هيات وزیران در اجرای تبصره 3ماده 64اصالحی قانون مالياتهای مستقيم تعيين نشده است  ،لذا مالک
عمل برای محاسبه عوارضات سال 1400تازمانی که دفترچه ارزش معامالتی جدید دارایی ارائه نشده باشد ،دفترچه ارزش معامالتی سال 1397اداره دارایی با ضریب  %36مالک عمل خواهد بود  .وپس از تصویب ضریب
جدید برای دفترچه ارزش معامالتی سال 1398یا 1399در اجرای تبصره 3ماده 64اصالحی قانون ماليات های مستقيم توسط هئيت وزیران وابالغ آن  ،از تاریخ ابالغ مصوبه عوارض با ضریب اعالمی مربوط به دفترچه
ارزش معامالتی مربوطه قابل دریافت خواهد بود .
 تبصره  :عوارض سال  1398بر اساس مجوز شماره /98/469م  /ش مورخه  1398/05/15شورای اسالمی شهر محمدیه با اعمال ضریب کاهنده  Mبه ميزان 0/8برای تعدیل قيمت منطقه ای سال 1397قابل دریافتمی باشد  (.مثل بهای خدمات آتش نشانی سال  -1398عوارض کسب و )...
 :Kضریبی است که در تعرفههای مختلف با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شورای اسالمی شهر تعيين میگردد.
یک واحد مسکونی :عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته میشود و شامل اتاق ،آشپزخانه و سرویسهای الزم میباشد .
تعاریف واصطالحات بکار رفته دراین دستورالعمل براساس مصوبه مورخ  1389/03/10شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقيق تعاریف و مفاهيم کاربریهای شهر میباشد.
توجه:
موارد ذیل در کليه تعرفههای عوارضی سال  1400بایستی رعایت شود:
 .1چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قيمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنين در صورتی که ملکی در ميدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر
اساس باالترین قيمت منطقه ای جبهه خيابانی که از ميدان یا فلکه منشعب میگردد محاسبه خواهد شد.
 .2شورای شهر میتواند در موارد خاص با پيشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعيين نماید.
 .3با توجه به دادنامه شماره  587مورخ  83/11/25و همچنين دادنامه شماره  48مورخ  85/2/3هيأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف ،عوارض متعلقه به نرخ
روز محاسبه خواهد شد.
 .4مرجع رفع هر گونه اختالف بين مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ،کميسيون موضوع ماده  77قانون شهرداری است.
 .5عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است.
 .6قوانين و مقررات مربوط به معافيتهای مصوب )پس از تصویب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  )87/2/17و یا معافيتهایی که در قوانين بودجه سنواتی پيشبينی میگردد .در هر حال تخلفات ساختمانی
مشمول استفاده از هيچ گونه تخفيف و معافيتی نخواهند بود.
 .7مالک محاسبه عوارض عرض موجود معبر می باشد.
 -8عوارض بناهای ابقا شده بعد از رای کميسيون های ماده صد قانون شهرداری ها برای کليه بندهای این فصل محاسبه و دریافت خواهد شد.
 -9در مورد پروند ه هايی كه در سنوات گذشته بر اساس توافق يا بصورت علی الحساب بابت قمستی از خريد تراكم يا تغيير كاربری و ..به حساب شهرداری واريز وجه نموده اند واز توافق منصرف نشده ووجه واراريزی دريافت
ننموده اند وموفق به اخذ پروانه ساختمانی به هر دليلی نشده اند  ،شهرداری عوارض فروش تراكم  ،تغيير كاربری و ...تا سقف مبالغ واريزی با نرخ تعرفه سال واريزی محاسبه والباقی عوارضات مشمول رابا نرخ سال صدور پروانه محاسبه و
دريافت خواهد نمود .

8

 -10با عنایت به اینکه در سال 1399دفترچه قيمت منطقه ای سال 1398دارایي به شهرداری ها ابالغ شده ولي ضریب تبصره 3ماده 64قانون مالياتهای مستقيم برای دفترچه مذکور توسط هئيت وزیران
تصویب وابالغ نشده است ودرمحاسبات تعرفه عوارض سال 1399با قيمت منطقه ای دفترچه سال 1397دارایي با ضریب  %36استفاده شده است  ،در صورت ابالغ دفترچه سال 1399دارایي وهمچنين
ابالغ ضریب تبصره 3ماده 64قانون مالياتهای مستقيم برای دفترچه قيمت منطقه ای سال 1398یا  1399در صورتي که ضریب مصوب باعث افزایش قابل مالحظه در قيمت های منطقه ای مورد
استفاده در محاسبات عوارض شود  ،ضریب کاهنده یکساني (  ) Mبرای همه فرمول ها در سال  1400با اخذ مجوز شورا اعمال خواهد شد.

9

فصل دوم
عوارض ناشی از توسعه شهر

10

جدول مقرارت مربوط به مدت اعتبار پروانه های ساختمانی
گروه ساختمانی

مهلت مصوب زمان پروانه ساخت

تا 200مترمربع زیر بنای ناخالص

14ماه

از 201متر مریع تا 600مترمربع زیر بنای ناخالص

24ماه

از 601متر مربع تا 1000مترمربع زیر بنای ناخالص

30ماه

از 1001متر مربع تا 2000مترمربع زیر بنای ناخالص

36ماه

از 2001متر مربع تا 4000مترمربع زیر بنای ناخالص

42ماه

از 4001متر مربع تا 6000مترمربع زیر بنای ناخالص

48ماه

بیش از 6000مترمربع زیر بنای ناخالص

60ماه

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ( - )2-1عوارض زیربنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني بهصورت تك واحدي ( در حد تراكم)( كد درآمدي )110201

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ضریب pسال 1399

ضریب pسال 1400

توضيحات

1

تا زیربناي  60مترمربع

1

1/2

بند ( :)1منظور از واحد مسكوني تك واحدي  ،اعياني است كه در سطح و یا باالتر از سطح در یك طبقه احداث شود ،

2

تا زیربناي  100مترمربع

1/2

1/5

بيش از یك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نميگردد

3

تا زیربناي  150مترمربع

1/3

2

4

تا زیربناي  200مترمربع

2/5

3

5

تا زیربناي  300مترمربع

2/7

3/3

مقررات شهرسازي به ازاي هر مترمربع 6Pقابل وصول ميباشد .چنانچه قسمتي از اعياني براي این منظور استفاده

6

تا زیربناي  400مترمربع

3

3/6

شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نميگيرد.

7

تا زیربناي  500مترمربع

3

3/6

8

تا زیربناي  600مترمربع

3

3/8

3

3/8

پروانه ساختماني

و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیربنا (احداث اعياني مسكوني) از نوع مجتمعهاي مسكوني مالك عمل
خواهد بود.
بند ( :)2در صورت درخواست متقاضيان براي احداث استخر ،سونا ،جكوزي (خارج از اعياني) با رعایت ضوابط و

بند ( :)3مساحت پاركينگ ،راهپله ،آسانسور ،شوتينگ زباله و خرپشته  ،تراس ونورگيرهاي غير مسقف با رعایت
ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نميگردد.
بند ( :)4بابت احداث سازه هاي سبك به عنوان سایبان،پاركينگ و نظایر آن (با رعایت اصول فني) جهت هرمتر مربع
 .صدور  50%pمحاسبه و دریافت گردد.
بند ( :)5مالك تعيين ضریب  ، pزیربن اي ناخالص بوده و بعد از تعيين ضریب (كه بر اساس زیربناي ناخالص محاسبه

9

از زیربناي  600مترمربع
به باال

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

مي شود) نسبت به محاسبه و اخذ عوارض زیربناي خالص اقدام مي گردد.

در خصوص عوارض صدور پروانه براي بافتهاي فرسوده شهري برابر دستورالعمل هاي ابالغي اقدام خواهد
شد.

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ( - )2-2عوارض زيربنا در حد تراكم (احداث اعيانی) صدور پروانه ساختمانی مجتمعها و آپارتمانهای مسکونی( كددرآمدی )110201

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عنوان تعرفه
عوارض
تا زیربنای 200
مترمربع
تا زیربنای 300
مترمربع
تا زیربنای 400
مترمربع
تا زیربنای 500
مترمربع
تا زیربنای 600
مترمربع
از  600مترمربع تا
900متر مربع
از  901مترمربع تا
 1200مترمربع
از  1201تا 3000
مترمربع
بیش از 3000
مترمربع

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

ماخذ و نحوه
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1399

توضیحات

محاسبه عوارض
1400

2P

2/5p

2/4p

3p

2/5p

3/2p

2/6p

3/4p

2/8p

3/6p

3p

3/9p

3/5p

4/2p

3/8p

4/6p

4p

4/8p

بند ( :)1منظور از مجتمعها و آپارتمانهای مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک
واحد مسکونی احداث گردد ویا تعداد واحد بیش دو واحد باشد.
بند ( :)2مساحت پارکینگ ،راه پله ،آسانسور ،شوتینگ زباله و خرپشته تراس ونورگیرهای غیر
مسقف با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمیگردد.
بند ( :)3در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر ،سونا ،جکوزی (خارج از اعیانی)
بارعایت ضوابط ومقررات شهرسازی به ازای هر مترمربع 6Pقابل وصول میباشد .چنانچه
قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود درعوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمیگیرد.
بند( :)4مالك تعيين ضريب  ،pزيربنای ناخالص بوده و بعد از تعيين ضريب (كه براساس زيربنای ناخالص
محاسبه می شود) نسبت به محاسبه و اخذ عوارض زيربنا جهت بنای خالص مسکونی اقدام می گردد.

درخصوص عوارض صدورپروانه برای بافتهای فرسوده شهری برابر دستورالعمل های ابالغی
اقدام خواهد شد.

بند (  : )5خدمات صدور پروانه وپايانکار برای واحدهای تک واحدی مسکونی وتجاری به
مبلغ 1/000/000ريال ( برای پروانه وپايانکار بصورت مجزا ) و برای مجتمع های مسکونی
وتجاری ( تاده واحدی ) به مبلغ 2/000/000ريال ومجتمع های باالتر از 10واحد به مبلغ
4/000/000ريال خواهد بود – ضمنا در صورت تمديد يا اصالح پروانه هزينه مربوطه
مجددا قابل دريافت می باشد .
بند (: )6عوارض صدور پروانه ساختمانی در ناحيه شهری مهرگان برای اراضی  %6درصدی
ومنطقه  7به ترتيب  %30و %20بيشتر از رديف های 1تا 9محاسبه ودريافت خواهد شد.

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ( – )2-3عوارض زيربنا ( در حد تراكم )برای بخش تجاری ( كد درآمدی )110202
ضریب
ردیف

عنوان تعرفه

ضریب pسال

ضریب pسال

pسال1400

ضریب pسال

عوارض

1399شهرمحمدیه

1399مهرگان

– شهر

1400مهرگان

توضیحات

محمدیه
عوارض پذیره
1

در زیر زمین

8p

15p

20P

28P

تجاری
عوارض پذیره
2

در زیر زمین

4p

5p

6P

7P

انبار
3

عوارض پذیره
در همکف

10p

20p

25P

34P

4

همکف – بلوار

----

14p

30P

---

مطهری
4
5

عوارض پذیره
در طبقه اول
عوارض پذیره
در طبقه دوم

6

بند ( :)2در صورت تجديد بناهای تجاری تا ميزان مساحت قبل  %100عوارض پذيره
بند ( :)3مدارك اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسيس شهرداری شامل حداقل دو
مورد از :پروانه كسب از اتحاديه صنفی مربوطه و يا ساير مراجع ذيصالح ،قبوض آب،
برق ،گاز ،برگ پرداخت ماليات ساليانه ،پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن از

5p

5p

16P

16P

4p

4p

15P

15P

مراجع ذيصالح است كه در اين صورت وضعيت موجود تلقی شده و مشمول پرداخت
هيچ عوارض و يا جريمهای نخواهد شد و بعد از تأسيس شهرداری وجود هر يک از اين
مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جريمه و همچنين عوارض سالهای
قبل مشخص خواهد نمود.

عوارض پذیره
درطبقه سوم به

زيرزمين  %40كمتر از عوارض پذيره زيرزمين برای هر مترمربع محاسبه خواهد شد.
مالك محاسبه قرار میگيرد.

عوارض پذیره
تجاری –

بند ( :)1عوارض پذيره طبقات پايين تر از زيرزمين ،-1به ازای هر طبقه پايين تر از

4p

4p

12P

12P

باال
عوارض پذیره
7

در نیم طبقه
(بالکن داخل

8p

15p

12P

20P

مغازه)

شهردار محمدیه

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

فرماندار شهرستان البرز
14

یحيي رحيم لو

محمد نصيري

شمس اله غالمي

تعرفه شماره ( - )2-4عوارض زيربنا ( در حد تراكم )برای بخش تجاری ( مجتمع های تجاری )( كد درآمدی )110202
عنوان تعرفه

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض

1399

عوارض 1400

1

در زیرزمین

10p

20P

2

در همکف

15p

25P

3

در طبقه اول

10p

16P

7p

15P

4

در طبقه دوم

ردیف

توضیحات
بند ( :)1درمحاسبه عوارض پذیره مجمتعهای تجاری مانند پاساژ ،تیمچه ،سرای و امثالهم ،عمق

5

6

در طبقه سوم

7

زیر زمین انبار

بند ( :)2واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث میشوند ،فضای باز مشاعی که در
ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مینماید و همچنین سرویس
بهداشتی و نمازخانه مشمول عوارض پذیره خواهد بود.
محاسبه قرار میگیرد.
بند ( :)4درخصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع
برای انباری متصل به واحد تجاری معادل  %50عوارض یک مترمربع پذیره محاسبه و عوارض

6p

12P

انباری مجزا از واحد تجاری به ازاء هر مترمربع معادل  %30عوارض یک مترمربع پذیره تجاری
همان طبقه قابل احتساب و وصول میباشد.
بند ( :)5عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین میگردد .الزم به توضیح است در

8p

12P

مجتمعهای تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد میشوند عمق جبهه مالك عمل نبوده
و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه میگردد.

داخل مغازه)
عوارض پذیره

میباشد.

بند ( :)3در صورت تجدید بناهای تجاری تا میزان مساحت قبل  %100عوارض پذیره مالك

وبه باال
نیم طبقه (بالکن

جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل  %80قیمت منطقهای جبهه اول مالك عمل

----

6p

تجاری

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ( - )2-5عوارض زيربنا ( در حد تراكم )برابر بخش اداری ( كد درآمدی )110202

ماخذ و نحوه
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

محاسبه

نحوه

توضیحات

محاسبه

عوارض1399

سال 1400

بند ( :)1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهای اداری میباشد که رعایت ضوابط
و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب (هادی ،تفضيلی) حسب مورد ،مالك عمل قرار

عوارض پذیره (احداث
1

اعیانی) واحدهای اداری به

10p

17P

میگیرد.

ازاء هر مترمربع

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ( - )2-6عوارض زيربنا ( در حد تراكم )برای بخش صنعتی وكشاورزی ( كد درآمدی )110202

ردیف

عنوان تعرفه
عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض 1399به

عوارض 1400به ازای

ازای هر متر مربع

هر متر مربع

توضیحات
بند( :)1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر
صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که باطرح موضوع در کمیته فنی و یا
کمیسیون ماده  5حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد عالوه بر عوارضهای متعلقه
بابت واحدهای صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت ایصال دارد .

عوارض پذیره
واحدهای

1

بند ( :)2چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور ،واحدهای مسکونی ،تجاری یا اداری
10p

15P

صنعتی

احداث شود ،عوارض آن مطابق تعرفههای همین صفحه وصول خواهد شد.
* تعرفه طبقات فوقانی وتحتانی همکف بترتیب  %10نسبت به همکف کاهش
می یابد
بند-3درصورتیکه واحدهای صنعتی تقاضای افزایش بنادارندمطابق قانون شهرداری
مجوزگرفته اند درصورت افزایش بنا بیش از سطح اشغال مجاز مشمول تراکم
میشوند و پرونده آنها به کارگروه معرفی میگرددوبابت تراکم واحدهای صنعتی 20p
درنظر گرفته میشود.

عوارض پذیره
واحدهای
2

کشاورزی –
دامپروری –

10p

12P

پروش آبزیان
وگل وگیاه

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
17

تعرفه شماره ( - )2-7عوارض زيربنا ( در حد تراكم )برای  ،مجتمع های خدماتی  ،هتل ها و اماكن گردشگری و مسافرخانه ها ( كد درآمدی )110202

ردیف

1

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه

ماخذ و نحوه

محاسبه

محاسبه

عوارض1399

عوارض1400

توضیحات

عوارض پذیره صدور پروانه و یا

بند ( :)1به استناد ماده  8قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب

صدور مجوز برای مجتمع های

 1370/7/7عوارض پذیره صدور پروانه برای هتلها و اماکن گردشگری و مسافرخانهها

خدماتی هتلها و اماکن

10p

15p

برابر بخش صنایع خواهد بود.

گردشگری و مسافرخانهها به

بند ( :)2به استناد بند  4ماده  22قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات

ازای هر مترمربع

مالی دولت مصوب  ،1384/8/15عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم با اقساط
پنج تا ده ساله از شروع بهرهبرداری توسط سرمایهگذاران به شهرداری مربوط پرداخت
خواهد شد (با تقاضای سازمان گردشگری)
بند ( :)3با توجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگری ،عوارض فضاهای تجاری داخل

2

فضاهای تجاری خارج از
ساختمان اصلی هتل

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

15p

20p

ساختمان اصلی هتل برابر این تعرفه خواهد بود.
* تعرفه طبقات فوقانی وتحتانی همکف بترتیب  %10نسبت به همکف کاهش می یابد .

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

18

تعرفه شماره ( - )2-8عوارض زيربنا ( در حد تراكم )برای تاسيسات شهری( كد درآمدی )110202

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه

ماخذ و نحوه

محاسبه

محاسبه

عوارض1399

عوارض1400

توضیحات

تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب،
پست ترانسفورماتور ،پست گاز ،پست

1

مخابرات ،تصفیه خانههای آب و فاضالب،
دکلهای برق و مخابرات ( )BTSو کلیه

6p

8P

(کلیه طبقات)

دکلهای ارتباطی ،کیوسک تلفن و غیره به ازای
هر مترمربع

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ( - )2-9عوارض زيربنا ( در حد تراكم )برای بخش های آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی ،هنری  ،بهداشتی و درمانی ( كد درآمدی )110202
ماخذ و نحوه

ماخذ و نحوه

محاسبه

محاسبه

عوارض1399

عوارض1400
12P

توضیحات

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

1

در زیرزمین

10p

2

در همکف

15p

20P

3

در طبقه اول

12p

16P

بند ( :)3درخصوص فضاهای ورزشی ،تعرفه های فوق  %50كاهش می يابد.

4

در طبقه دوم

10p

14P

بند ( :)4هرگونه معافيت يا عدم معافيت در خصوص موارد مربوطه كاربری های اين تعرفه  ،برابر

5

درطبقه سوم و به باال

8p

12P

بند ( :)1آموزشگاهها و مراكز آموزشی غيرانتفاعی برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده  19قانون اصالحی
تأسيس و اداره مدارس ،مراكز آموزشی و پرورشی غيردولتی مصوب 1387/5/16در برخورداری از تخفيفات،
ترجيحات و كليه معافيتهای مالياتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.

مقررات جاری و روز خواهد بود.
بند ( :)5در خصوص احداث مراكز آموزشی دولتی تعرفه های فوق  %50كاهش می يابد .
بند ( )6بر اساس بند د تبصره 9قانون بودجه سال  1398آموزش وپرورش جهت احداث  ،تخريب وباسازی
فضای های آموزشی  ،ورزشی  ،تربيتی خود از پرداخت كليه عوارض آز جمله تغيير كاربری وسير عوارض
شهرداری معاف می باشد .ودرصورت تصويب اين بند در قانون بودجه سال 99مدارس دولتی وغير دولتی از
پرداخت عوارضات پروانه وتغيير كاربری ومازاد تراكم و..معاف می باشند .

بند د تبصره 9قانون بودجه سال  ((98به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده می شود به منظور
ساماندهی وبهينه سازی كاربری بخشی از امالك وفضاهای آموزشی  ،ورزشی وتربيتی خود وبا
رعايت مالحظات آموزشی وتربيتی نسبت به احداث  ،باسازی وبهره برداری از آنها اقدام كند .تغيير
كاربری موضوع اين بند به پيشنهاد شورای آموزش وپرورش استان وتصويب كميسيون ماده (
)5قانون تاسيس شورای عالی شهر سازی ومعماری ايران مصوب 1351/12/22با اصالحات والحاقات
بعدی آن صورت می گيرد واز پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربری  ،نقل وانتقال امالك  ،اخذ
گواهی بهره برداری  ،احداث  ،تخريب  ،باسازی وساير عوارض شهرداری معاف می باشد )).
تبصره :احداث تجاری در واحد های آموزشی وورزشی ودرمانی و ...مشمول معافيت های فوق الذكر
نمی گردد .

20

شهردار محمدیه

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

یحيي رحيم لو

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

شمس اله غالمي

تعرفه شماره ( – )2-10عوارض زير بنا (در حد تراكم)براي بخش هاي مطب پزشکان ،روانپزشکان ،دندانپزشکی ،بینايیسنجی ،راديولوژيستها ،سونوگرافی و ( ..کد درآمدی )110202

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

1

در زیرزمین

2

در همکف

3

طبقه اول و طبقات باالتر

4

انباری در زیر زمین یا همکف و

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

دیگر طبقات

ماخذ و نحوه محاسبه

ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض1399

عوارض1400

برابر تعرفه صدور پروانه
تجاری
برابر تعرفه صدور پروانه

15P
25P

* درصورتیکه داروخانه ،رادیولوژی،سوونوگرافی وسوایر حور
وابسته پزشکی داخل ساختمان پزشکان باشود مشومول ایون

تجاری
برابر تعرفه صدور پروانه

توضیحات

15P

عوارض می باشد.

تجاری
 60درصد تعرفه مصوب

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

8P

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ( - )2-11عوارض حصاركشي و ديواركشي براي امالك فاقد مستحدثات (کد درآمدی )110209

ردیف

عنوان تعرفه
عوارض

ماخذ و نحوه

ماخذ و نحوه

محاسبه

محاسبه

عوارض1399

عوارض1400

توضیحات
بند ( :)1عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده  110قانون شهرداری که مقرر میدارد" :نسبت به زمین یا بناهای
مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام و اقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی
با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد ،شهرداری با تصویب شورای شهر میتواند به مالک اخطار دهد
نهایت ظر

مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب شورا در زمینه زیبائی و پاکیزگی و

عوارض صدور
مجوز فنس کشی
در مورد اراضی

1

واقع در محدوده و

دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالک

به ازای هر متر

به ازای هر متر

طول

طول

60/000ریال

120/000ریال

حریم شهر

شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه
دریاف ت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ میشود در صورتی که مالک ظر پانزده روز از تاریخ
ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی میشود و هر گاه ظر مهلت مقرره اعتراض کرد
موضوع به کمیسیون مذکور در ماده  77ارجاع خواهد شد .صورت حسابهائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرای
کمیسیون رفع اختال

مذکور در ماده  77در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات

اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد ".از شمول این تعرفه
مستثنی است.
بند ( :)2ارتفاع مجاز برای احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود( .شهرداری
مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید)
بند  -3عوارض صدور مجوز حصار برای کل محیط زمین دریافت می شود .

2

عوارض صدور
دیوار کشی

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

به ازای هر متر
طول
200/000ریال

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
22

تعرفه شماره ( - )2-12عوارض تمديد و اصالح پروانه های ساختمانی ( كد درآمد )110210
عنوان تعرفه

ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض

عوارض 1400

توضیحات
طبق بند  2ماده  29قانون نوسازی و عمران شهری در پروانههای ساختمانی که از طر

شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان

یافتن ساختمان ضروری است قید گردد .شوراهای اسالمی شهر میتوانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام
مهندسی ساختمان (الف ،ب ،ج ،د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید.
 :مالکینی که درمهلت مقرر درپروانه ساختمانی(دو بار)نسبت به تمدیدآن اقدام مینمایند مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض صدورپروانه ساختمانی
نمیشوند.
مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی برای تمدید پروانه مراجعه مینمایند ،در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی ظر

مدت

مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا تمدید پروانه ،مکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض زیربنا میباشند.
منظور از شروع عملیات ساختمانی اعالم توسط مهندس ناظر میباشد.
مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صر نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری میبایست نسبت به استرداد
عوارض صدور پروانه پس از کسر هزینه های کارشناسی اقدام نماید.

تبصره  : 1درصورتيکه هنگام صدور پروانه،عوارض اماده سازی  ،بهای تامين پاركينگ  ،وساير عوارضات و...پرداخت نشده باشد،درهر مرحله ای از مراجعه مالک
عوارض تمدید
پروانه
ساختمانی

براساس تباصر مندرج
در توضیحات

به شهرداری ،عوارض مذكور دريافت خواهد شد( .درصورتيکه عدم دريافت آن هنگام صدور پروانه بدليل قصور شهرداری باشد ،عوارض مذكور بهه نهرخ سهال
صدور خواهد بود).
تبصره  : 2در صورتيکه تاخير در اخذ پايانکارتوسط مالک پس از گزارش نهايی مهندس ناظر  ،مالک نسبت به اخذ پايانکار اقدام ننمايد برای تاخير 3ماههه %10
عوارض پروانه ( زير بنا ) –تاخير 6ماهه %20عوارض پروانه يا زير بنا -تاخير يکساله  %50عوارض پروانه يا زير بنا  -برای تاخير بهيش از يکسهال  %70عهوارض
پروانه يا زير بنا به نرخ صدور پروانه اوليه از مالک اخذ خواهد شد .
تبصره  -3د ر صورت اصالح پروانه نسبت به پروانه قبل يا اوليه صادر شده  ،مابه التفاوت پروانه اصالحی به نرخ سال صدور پروانه اصالحی از متقاضيان بر
اساس دفترچه تعرفه عوارض دريافت ميشود .
تبصره  -4عوارض تمديد پروانه بر اساس تبصره  2ماده 29قانون نوسازی اخذ خواهد شد .
(( تبصره  2ماده  29قانون نوسازی وعمران شهری  :در پروانه های ساختمانی كه از طرف شهرداريها صادر می شود بايد حداكثر مدتی كهه بهرای پايهان يهافتن
ساختمان ضروريست ق يد گردد وكسانی كه در ميدانها ومعابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها سهاختمان خهود را بهه
اتمام برسانند ودر صورتی كه تا دوسال بعد از مدتی كه برای اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قهانون بهدو برابهر افهزايش
يافته واز آن ببعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دوسالی كه بگذرد عوارض بدوبرابر ماخذ دوسال قبل افزايش خواهد يافت تها بهه 4برابهر
بالغ گردد .ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضائی توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود ))

23

شهردار محمدیه

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

یحيي رحيم لو

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

شمس اله غالمي

جدول ()2-13عوارض بر پروانه ساختماني مازاد بر تراكم -مسكوني ( كد درآمدي  ( )110203حد مجاز طبق ضابطه شهري )
ردیف

شرح

1

عوارض مازاد تراكم طبقه اول – كوچه های تا 10متری –به ازای متر مربع

2

عوارض مازاد تراكم طبقه دوم – كوچه های تا 10متری –به ازای متر مربع

3

عوارض مازادتراكم طبقه سوم – كوچه های تا 10متری –به ازای متر مربع

4

عوارض مازاد تراكم طبقه چهارم – كوچه های تا 10متری –به ازای متر مربع

5

عوارض مازاد تراكم طبقه پنجم وبه باال – كوچه های تا 10متری –به ازای متر مربع

6

عوارض مازاد تراكم زير زمين -1و زير زمين -2وزير زمين —3كوچه های تا 10متری به ازای هر متر مربع

7

عوارض مازاد تراكم طبقه اول – كوچه های تا16متری –به ازای متر مربع

8

عوارض مازاد تراكم طبقه دوم – كوچه های تا 16متری –به ازای متر مربع

9

عوارض مازادتراكم طبقه سوم – كوچه های تا 16متری –به ازای متر مربع

10

عوارض مازادتراكم طبقه چهارم – كوچه های تا 16متری –به ازای متر مربع

11

عوارض مازاد تراكم طبقه پنجم وبه باال – كوچه های تا 16متری –به ازای متر مربع

12

عوارض مازاد تراكم زير زمين -1و زير زمين -2وزير زمين —3كوچه های  11تا 16متری به ازای هر متر مربع

13

عوارض مازاد تراكم طبقه اول – كوچه های 17تا 23متری –به ازای متر مربع

14

عوارض مازاد تراكم طبقه دوم – كوچه های 17تا 23متری –به ازای متر مربع

15

عوارض مازاد تراكم طبقه سوم – كوچه های 17تا 23متری –به ازای متر مربع

16

عوارض مازاد تراكم طبقه چهارم – كوچه های 17تا 23متری –به ازای متر مربع

17

عوارض مازاد تراكم طبقه پنجم وبه باال – كوچه های 17تا 23متری –به ازای متر مربع

18

عوارض مازاد تراكم زير زمين -1و زير زمين -2وزير زمين —3كوچه های 17تا 23متری به ازای هر متر مربع

19

عوارض مازاد تراكم طبقه اول – در معابر 24متر وباالتر و خيابان های اصلی –به ازای متر مربع

20

عوارض مازاد تراكم طبقه دوم – در معابر 24متر وباالتر ودر خيابان های اصلی –به ازای متر مربع

21

عوارض مازاد تراكم طبقه سوم – درمعابر 24متر وباالتر و خيابان های اصلی –به ازای متر مربع

22

عوارض مازاد تراكم طبقه چهارم – درمعابر 24متر وباالتر و خيابان های اصلی –به ازای متر مربع

23

عوارض مازاد تراكم طبقه پنجم وبه باال – در معابر 24متر وباالتر ودر خيابان های اصلی –به ازای متر مربع

24

عوارض مازاد تراكم زير زمين -1و زير زمين -2وزير زمين -3درمعابر24متری وباالترودرخیابان های اصلی به ازای هر متر مربع

مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

4P
4P
4P
4P
4P

5p
5p
5p
5p
5p
5p
6p
6p
6p
6p
6p
6p
7p
7p
7p
7p
7p
7p
9p
9p
9p
9p
9p
9p

4P
4P
4P
4P
4P
5P
5P
5P
5P
5P
7P
7P
7P
7P
7P

تبصره يک  :عوارض مازاد تراكم ساختمانی مسکونی تا  %10بيشتر از حد مجازتراكم طبق ضابطه شهری  %25بيشتر از عوارض مازاد تراكم ساختمانی در حد مجاز خواهد بود .
تبصره دو  :عوارض مازاد تراكم ساختمانی مسکونی بيش از  %10تا  %50بيشتر از حد مجاز تراكم طبق ضابطه شهری  %50بيشتر از عوارض مازاد تراكم ساختمانی در حد مجاز خواهد بود .
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شهردار محمدیه

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

یحيي رحيم لو

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

شمس اله غالمي

جدول ( )2-14عوارض بر پروانه ساختماني ،مازاد بر تراكم -غير مسكوني ( تجاري – اداري – آموزشي – خدماتي – درماني و ( )...كد درآمدي )110204
ردیف

شرح

مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

3P
3P
3P
3P
3P

4p
4p
4p
4p
4p
4p

3P
3P
3P
3P
3P

5p
5p
5p
5p
5p
5p

4p
4p
4p
4p
4p

6p
6p
6p
6p
6p
6p

5P
5P
5P
5P
5p

7p
7p
7p
7p
7p
7p
8p

1

عوارض مازاد تراكم طبقه اول – كوچه های تا 10متری –به ازای متر مربع

2

عوارض مازاد تراکم طبقه دوم – کوچه های تا 10متری –به ازای متر مربع

3

عوارض مازاد تراكم طبقه سوم – كوچه های تا 10متری –به ازای متر مربع

4

عوارض مازاد تراكم طبقه چهارم – كوچه های تا 10متری –به ازای متر مربع

5

عوارض مازاد تراكم طبقه پنجم وبه باال – كوچه های تا 10متری –به ازای متر مربع

6

عوارض مازاد تراكم زير زمين -1و زير زمين -2وزير زمين —3كوچه های تا 10متری به ازای هر متر مربع

7

عوارض مازاد تراكم طبقه اول – كوچه های 11تا16متری –به ازای متر مربع

8

عوارض مازاد تراكم طبقه دوم – كوچه های 11تا 16متری –به ازای متر مربع

9

عوارض مازاد تراكم طبقه سوم – كوچه های 11تا 16متری –به ازای متر مربع

10

عوارض مازادتراكم طبقه چهارم – كوچه های 11تا 16متری –به ازای متر مربع

11

عوارض مازاد تراكم طبقه پنجم وبه باال – كوچه های 11تا 16متری –به ازای متر مربع

12

عوارض مازاد تراكم زير زمين -1و زير زمين -2وزير زمين -3كوچه های 11تا 16متری به ازای هر متر مربع

13

عوارض مازاد تراكم طبقه اول – كوچه های 17تا 23متری –به ازای متر مربع

14

عوارض مازاد تراكم طبقه دوم – كوچه های 17تا 23متری –به ازای متر مربع

15

عوارض مازاد تراكم طبقه سوم – كوچه های 17تا 23متری –به ازای متر مربع

16

عوارض مازاد تراكم طبقه چهارم – كوچه های  17تا 23متری –به ازای متر مربع

17

عوارض مازاد تراكم طبقه پنجم وبه باال – كوچه های 17تا 23متری –به ازای متر مربع

18

عوارض مازاد تراكم زير زمين -1و زير زمين -2وزير زمين -3كوچه های 17تا 23متری به ازای هر متر مربع

19

عوارض مازاد تراكم طبقه اول – در معابر 24متری وباالتر وخيابان های اصلی –به ازای متر مربع

20

عوارض مازادتراكم طبقه دوم – در معابر 24متری وباالتر وخيابان های اصلی –به ازای متر مربع

21

عوارض مازاد تراكم طبقه سوم – در معابر 24متری وباالتر وخيابان های اصلی –به ازای متر مربع

22

عوارض مازاد تراكم طبقه چهارم – در معابر 24متری وباالتر وخيابان های اصلی –به ازای متر مربع

23

عوارض مازاد تراكم طبقه پنجم – در معابر 24متری وباالتر وخيابان های اصلی –به ازای متر مربع

24

عوارض مازاد تراكم زير زمين -1و زير زمين -2وزير زمين -3در معابر24متری وباالتر به ازای هر متر مربع

-

25

عوارض مازاد تراكم سطح نيم طبقه تجاری ( بالکن داخل تجاری )

-

-

-

-

تبصره يک  :عوارض مازاد تراكم برای طبقه همکف  %20درصد بيشتر از مبالغ جدول فوق و عوارض مازاد تراكم زير زمين انبار تجاری  %50بهای تعرفه جدول فوق( )14-2می باشد .ضمنا احداث پاركينگ در طبقات وزير زمين برای استفاده همان مجتمع مشمول عوارض مازاد تراكم نمی گردد.
تبصره دو  :عوارض مازاد تراكم ساختمانی تجاری و ..تا  %10بيشتر از حد مجازتراكم طبق ضابطه شهری  %25بيشتر از عوارض مازاد تراكم ساختمانی در حد مجاز خواهد بود .
تبصره سه  :عوارض مازاد تراكم ساختمانی تجاری و...بيش از  %10تا  %50بيشتر از حد مجاز تراكم طبق ضابطه شهری  %50بيشتر از عوارض مازاد تراكم ساختمانی در حد مجاز خواهد بود .

25

بند ( :)1کاهش پاسیو وتراس وسایر مشاعات نسبت به پروانه اخذ شده در حین ساخت توسط مالک مشمول عوارض مازاد تراکم ساختمانی می باشد .
بند ( :)2تبدیل یا تغییر کاربری نسبت به پروانه اخذ شده در حین ساخت توسط مالک شامل محاسبه مابه التفاوت عوارض پروانه بر حسب تعرفه مربوطه می باشد .
بند ( :)3تغییر در تعداد ( حذ پارکینگ ) در حین ساخت توسط مالک نسبت به پروانه اخذ شده که توسط کمیسیون جریمه شده است مشمول عوارض مازاد تراکم ساختمانی نمی گردد .
بند( :)4احداث پارکینگ غیر مسقف ( با سازه آهنی ) در فضای  %40که توسط کمیسیون جریمه شده است .شامل محاسبه عوارض پروانه وعوارض مازاد تراکم ساختمانی نمی گردد.

بند (  : )5تبدیل زیر زمین انباری به مسکونی که در کمیسیون جریمه شده مشمول عوارض مازاد تراکم ساختمانی نمی باشد .

شهردار محمدیه

یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

فرماندار شهرستان البرز
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رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

یحيي رحيم لو

شمس اله غالمي

تعرفه شماره ( – )2-15عوارض بر بالكن وپیش آمدگي
ماخذ و

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

فرماندار شهرستان البرز

نحوه
محاسبه
عوارض99

محمد نصيري

(-کد درآمدی )110205

ماخذ و نحوه
محاسبه
عوارض1400

توضیحات
بند ( :)1کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه  25798/1/3/34مورخ  1372/12/8وزیر محترم کشور به شرح ذیل الزم الرعایه است:
 -1در صورتیکه پیشآمدگی در معبر عمومی ،بهصورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ،تجاری ،اداری،

1

عوارض پيش آمدگی به سمت معبر در
طبقات تجاری – سه طرفه بسته

8p

15P

صنعتی قرار گیرد ،عالوه بر این که جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد .از هر مترمربع پیشآمدگی برابر
این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز زمین تجاوز ننماید ،از متقاضیان وصول خواهد گردید.

27

2
3
4

عوارض پيش آمدگی به سمت معبر در
طبقات تجاری – دو طرفه بسته
عوارض پيش آمدگی به سمت معبر
در طبقات تجاری -بصورت تراس
عوارض پيش آمدگی به سمت معبر در
طبقات اداری وخدماتی

6p

10P

4p

8P

6P

10P

5

6
7
8

در طبقات مسکونی -سه طرف بسته
عوارض پيش آمدگی به سمت معبر در
طبقات مسکونی – دو طرف بسته
عوارض پيش آمدگی به سمت معبر در
طبقات مسکونی – به صورت تراس

ازای هر متر مربع پیش آمدگی برابر  %50این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز زمین تجاوز ننماید از متقاضیان وصول خواهد شد
.
بود.
-4چنانچه پیشآمدگی پس از صدور پروانه ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشدو در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد

10P

12P

بهداشتی – درمانی و...
عوارض پيش آمدگی به سمت معبر –

مسکونی  ،تجاری  ،اداری  ،صنعتی قرارگیرد  ،عالوه بر این که جزو زیر بنای مفید محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهد شد  .یه

 -3چنانچه پیشآمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بهصورت سایهبان مورد استفاده قرار گیرد .مشمول مقررات این تعرفه نخواهد

عوارض پيش آمدگی به سمت معبر در
طبقات آموزشی – فرهنگی –

 -2اگر پیش آمدگی وبالکن در فضای  %40وخارج از تراکم حد مجاز احداث گردد وبصورت زیر بنای مفید مورد استفاده واحدهای

12P

25P

10p

20P

8p

15P

شهردار محمدیه

وصول عوارض پیشآمدگی به صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد  .وعوارض پیش آمدگی وبالکن
نیز بر مبنای موارد فوق قابل وصول می باشد .

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

یحيي رحيم لو

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

شمس اله غالمي

جدول ( )2-16عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران وتوسعه شهري ( انطباق كاربري )كد درآمدي ()110206
شرح

ردیف

مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

هر متر مربع 350/000ريال

هر متر مربع 450/000ريال
يک چهارم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

1

كاربری زيرزمين انباری واقع در پشت جبهه( همکف تجاری)

2

كاربری زيرزمين انباری واقع در رو به جبهه( همکف تجاری) متناسب با منطقه و خيابان

يک چهارم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

3

كاربری زيرزمينهای انباری واقع درسايرمناطق متناسب بامنطقه وخيابان

يک چهارم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

يک چهارم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

4

كاربری بصورت انباری ورودی از داخل واحد تجاری (پله كنار گذر )

يک ششم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

يک ششم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

5

كاربری زيرزمينهای تجاری

يک دوم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

يک دوم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

28

6

انطباق كاربری در زيرزمين  -2تجاری

يک سوم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

يک سوم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

7

انطباق كاربری در زيرزمين  -3تجاری

يک چهارم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

يک چهارم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

8

انطباق كاربری در زيرزمين -2و -3بصورت انباری

يک هشتم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

يک هشتم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

9

عوارض انطباق كاربری جديد در طبقه اول تجاری

يک سوم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

يک سوم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

10

عوارض انطباق كاربری جديد در طبقات دوم و سوم

يک چهارم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

يک چهارم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

11

عوارض انطباق كاربری جديد در طبقات چهارم وبه باال

يک چهارم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

يک چهارم ارزش افزوده انطباق كاربری طبقه همکف

12

عوارض انطباق كاربری جديد در كوچه های  12متری (طبقه همکف ) هر متر مربع

2/000/000ريال

2/400/000ريال

13

عوارض انطباق كاربری جديد در كوچه های 16متری (طبقه همکف ) هر متر مربع

2/400/000ريال

2/900/000ريال

14

عوارض انطباق كاربری جديد در كوچه های 18متری (طبقه همکف ) هر متر مربع

3/475/000ريال

4/200/000ريال

15

عوارض انطباق كاربری جديد در كوچه های باالتر از  18متر هر متر مربع

4/000/000ريال

4/800/000ريال

16

عوارض انطباق كاربری جديد تا تقاطع ميدان كهارگر در كمربنهدی شهيدبهشهتی مترمربعهی

4/000/000ريال

4/800/000ريال

(طبقه همکف )

17

عوارض انطباق كاربری جديد در كمربندی شهيد بابايی مترمربعی (طبقه همکف )

4/000/000ريال

4/800/000ريال

18

عوارض انطباق كاربری جديد تا تقاطع ميدان امام (ره) در بلهوار امهام حسهين (ع) مترمربعهی

4/200/000ريال

5/200/000ريال

19

(طبقه همکف )

عوارض انطباق كاربری جديد در بلوار امام علی (ع ) در طبقه همکف متر مربعی

شهردار محمدیه

3/500/000ريال

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

یحيي رحيم لو

4/200/000ريال

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

شمس اله غالمي

جدول ( ) 2-16عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران وتوسعه شهري ( انطباق كاربري )كد درآمدي ()110206
مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

ردیف

شرح

20

عوارض انطباق كاربری جديد در بلوار امام خمينی (ره) مترمربعی (طبقه همکف )

4/000/000ریال

4/800/000ریال

21

عوارض انطباق كاربری جديد در بلوار شهيد مطهری مترمربعی (طبقه همکف )

5/500/000ریال

7/800/000ریال

22

عوارض انطباق كاربری جديد دربلوارايثار مترمربعی (طبقه همکف )

5/000/000ریال

6/000/000ریال
29

23

عوارض انطباق كاربری جديد در بلوار شهيد رجايی مترمربعی (طبقه همکف )

4/000/000ریال

4/800/000ریال

24

عوارض انطباق كاربری در بلوار جانبازان متر مربعی (طبقه همکف )

4/000/000ریال

4/800/000ریال

25

عوارض انطباق كاربری در بلوارتمدن وورزش متر مربعی (طبقه همکف )

4/000/000ریال

4/800/000ریال

26

عوارض انطباق كاربری از ميدان كارگر تا پل  9دی واز پل 9دی تا ميدان المهدی (عج ) متر مربعی (طبقه همکهف

3/500/000ریال

4/200/000ریال

27

عوارض انطباق كاربری جديد برميادين اصلی شهر متر مربعی

بیشترین قیمت منطقه ای بر اصلی

بیشترین قیمت منطقه ای بر اصلی

28

عوارض انطباق كاربری جديد در گلسار منطقه يک متر مربعی

4/000/000ریال

4/800/000ریال

29

عوارض انطباق كاربری جديد گلسار منطقه دو متر مربعی

3/000/000ریال

3/600/000ریال

30

عوارض انطباق كاربری جديد گلسار منطقه پنج متر مربعی

3/000/000ریال

3/600/000ریال

31

عوارض انطباق كاربری جديد در خيابانهای اصلی واقع در منطقه  7متر مربعی

4/000/000ریال

4/800/000ریال

32

عوارض انطباق كاربری جديد درخيابانهای اصلی واقع در شمال اتوبان متر مربعی

4/000/000ریال

4/800/000ریال

33

عوارض انطباق كاربری جديد در فضای تفريحی ورزشی وساير متر مربعی

3/000/000ریال

3/600/000ریال

34

عوارض انطباق كاربری جديد در فضای اداری متر مربعی

2/500/000ریال

3/000/000ریال

35

عوارض انطباق كاربری جديد ازمسکونی به خوابگاه دانشجويی متر مربعی

1/000/000ریال

1/200/000ریال

×3قیمت منطقه ای (با اخذ مجوزات

×3/6قیمت منطقه ای (با اخذ مجوزات الزم

الزم از ادارات ذیربط)

از ادارات ذیربط)

×2قيمت منطقه ای (با اخذ مجوزات الزم از

×2/5قيمت منطقه ای (با اخذ مجوزات الزم از

ادارات ذيربط)

ادارات ذيربط)

)

*36

عوارض انطباق كاربری جديد زمينهای باير و كشاورزی به صنعتی درداخل محدوده مترمربعی

*37

عوارض انطباق كاربری جديد زمينهای باير و كشاورزی به صنعتی درخارج از محدوده مترمربعی

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

جدول ( )2-16عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران وتوسعه شهري ( انطباق كاربري )كد درآمدي ()110206
ر
دی

شرح

مصو

مصو

به

ب

30

سال

سال

ف

139

140

9

0

متر

متر

8

مربع

مربع

*

ی

ی

/000

/000

44ري

53ري

ال

ال

متر

متر

9

مربع

مربع

*

ی

ی

/000

/000

33ري

40ريا

ال

ل

متر

متر

مربع

مربع

ی

ی

3

3

40

عوارض انطباق کاربری جدید زمینهای بایر و کشاورزی به مسکونی درداخل محدوده مترمربعی

عوارض انطبا ق کاربری جدید زمینهای بایر و کشاورزی به مسکونی درخارج از محدوده مترمربعی

عوارض انطباق كاربری جديد زمينهای باير و كشاورزی به تجاری مترمربعی درداخل محدوده مترمربعی

*

/000

/000

440ر

530ر

يال

يال

41

عوارض انطباق كاربری جديد زمينهای باير و كشاورزی به تجاری مترمربعی درخارج ازمحدوده به ازای هر متر مربع – عوارض از سطح اشغال زمين دريافت می شود ) وعوارض مشمول كل عرصهه زمهين نمهی

متر

متر

*

باشد .

مربع

مربع

ی

ی

/000

/000

330

400ر

ريال

يال

4

عوارض ارزش افزوده (انطباق كاربری ) زمينهای باير وكشاورزی به خدماتی ورفاهی و گردگشگری در خارج از محدوده – به ازای هر متر مربع – ( عوارض از سطح اشغال زمين دريافت می شود ) وعهوارض مشهمول كهل عرصهه

متر

متر

2

نمی باشد

مربع

مربع

ی

ی

/000

/000

330

400ر

*

31

ريال

يال

/000

/000

( 55با

( 65با

اخذ

اخذ

مجوزا

مجوزا

ت

ت

الزم

الزم

از

از

ادارا

ادارا

ت

ت

ذيربط

ذيربط

)

)

/000

/000

4

(33با

(40با

*

اخذ

اخذ

مجوزا

مجوزا

ت

ت

الزم

الزم

از

از

ادارا

ادارا

ت

ت

ذيربط

ذيربط

)

)

/000

65/000

4
3
*

عوارض انطبا ق کاربری جدید زمینهای بایر و کشاورزی به دامداری ومرغداری در داخل محدوده متر مربعی

4

عوارض انطباق کاربری جدید زمینهای بایر و کشاورزی به دامداری ومرغداری در خارج محدوده متر مربعی

4
5
*

عوارض انطباق کاربری جدید از صنعتی به مسکونی در داخل محدوده متر مربعی

55با

با اخذ
مجوزا

اخذ

ت الزم

مجوزا

از

ت

كميسي

الزم
از

ون
ماده 5

كميس
يون
ماده

32

5

 46عوارض انطباق کاربری جدید از صنعتی به مسکونی در خارج محدوده متر مربعی
*

/000

40/000

 33با

با اخذ

اخذ

مجوزا
ت الزم

مجوزا

از

ت

كميسي

الزم

ون

از

ماده 5

كميس
يون
ماده
5
4

عوارض انطباق کاربری جدید از درمانی به مسکونی متر مربعی

7

/000
 55با

65/000
با اخذ
مجوزا

اخذ

ت الزم

مجوزا

از

ت

كميسي

الزم
از

ون
ماده 5

كميس
يون
ماده
5
4
8

عوارض انطباق کاربری جدید از ورزشی به مسکونی متر مربعی

/000
88با

/000
105با
اخذ

اخذ

مجوزا

مجوزا

ت الزم

ت
الزم
از

از
كميسي
ون
ماده 5

كميس
يون

33

ماده
5
4

عوارض انطباق کاربری جدید ازصنعتی به تجاری در داخل محدوده متر مربعی

9

/000

/000

550

660با

با اخذ

اخذ
مجوزا

مجوزا

ت الزم

ت

از

الزم

كميسي

از
كميس

ون
ماده 5

يون
ماده
5
50

عوارض انطباق کاربری جدید ازصنعتی به تجاری در خارج محدوده متر مربعی

51

عوارض انطباق کاربری جدید از راه پله به تجاری متر مربعی

/000
330با

/000
400با
اخذ

اخذ

مجوزا

مجوزا

ت الزم

ت

از

الزم
از

كميسي
ون
ماده 5

كميس
يون
ماده
5
/000
1/100

/000
1/300
با اخذ

با اخذ

مجوزا

مجوزا

ت الزم

ت
الزم
از

از
كميسي
ون
ماده 5

كميس
يون

34

ماده
5
5

عوارض استفاده تجاری از طبقات با کاربری مسکونی ساالنه به ازای هرمتر مربع

2

×3قي

× 3 /6

مت

قيمت

منطق

منطق

ه ای

ه ای

×اعيان

مسکو

ی

نی
×اعيان
ی

شهردار محمدیه

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

یحيي رحيم لو

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

شمس اله غالمي

جدول ( ) 2-16عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران وتوسعه شهري ( انطباق كاربري )كد درآمدي ()110206
شرح

ردیف

53

عوارض استفاده اداری از طبقات با كاربری مسکونی ساالنه به ازای هر متر مربع

54

عوارض استفاده ساير از طبقات با كاربری مسکونی ساالنه به ازای هر متر مربع

مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

0000

0000

×2قیمت منطقه ای مسکونی ×اعیانی

×2/5قیمت منطقه ای مسکونی ×اعیانی

0000

0000

×2قیمت منطقه ای مسکونی×اعیانی

×2/5قیمت منطقه ای مسکونی×اعیانی

تبصره  :عوارض انطباق كاربري طبقات مسكوني كه بصورت تجاري  ،اداري و ( ..ردیفهاي )51،52،53استفاده مي شود  ،بر عهده مالكين ملك مي باشد

* تبصره :1عوارض تغيير كاربری ( انطباق كاربری) به استناد آرای شماره 1847مورخ 1310 ،1397/11/23مورخ  ،1397/05/09شماره 367الی 381مورخ ،1397/03/08وشماره 707مورخ
1395/7/27وشماره 1308مورخ 1397/05/09هيات عمومی ديوان عدالت اداری در صورتی كه تغيير كاربری دارای مصوبه كميسيون ماده 5شورای عالی شهر سازی ومعماری باشد  ،دريافت می گردد .
*تبصره  : 2عوارض انطباق كاربری( تغيير كاربری ) به استناد آرای شماره 2472مورخ ،1398/08/28شماره 350مورخ  ،1394/03/25شماره 783مورخ  ،1394/06/24شماره 564مورخه 1396/06/14و
شماره 1030مورخه  1396/10/12ديوان عدالت اداری در صورتی كه تغيير كاربری در مرجعی غير از شورای عالی شهر سازی ومعماری ايران وكميسيون ماده پنج شورای عالی شهر سازی انجام شود
قابل دريافت نمی باشد .

35

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

فرماندار شهرستان البرز

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

محمد نصيري

شمس اله غالمي

تعرفه شماره ( – )2-17عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری (عوارض بر حق

ردیف

عنوان تعرفه عوارض
برای امالکی که پس از

1

تعریض یا بازگشایی در بر
معبر قرار میگیرند
برای امالکی که پس از

2

تعریض واجرای طرح دارای
باقیمانده هستند

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
 × %60متراژ عرصه × × A× P
(عرض معبر قدیم -عرض معبر جدید)

مشرفيت) –كد درآمدی 110209

توضیحات
بند ( :)1زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و هرگونه عملیات
ثبتی و نقل وانتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک میباشد.
بند ( :)2امالکی که در اثر تعریض معبر ،قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد دراین
حالت شهرداری میتواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک

×%40متراژ عرصه باقیمانده× ( × A×Pعرض
معبر قدیم-عرض معبر جدید)

تهاتر نماید.
بند ( :)3چنانچه مالک برابر ضوابط طرحهای توسعه شهری امکان استفاده از
موقعیت جدید را نداشته باشد ،مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

36

بند ( :)4امالکی که پس از اجرای طرح در جبهههای بعدی واقع میشوند ،دراین
صورت ،متناسب با فاصله ملک ازعرض معبرجدید ... ،درصدی از عوارض موضوع
این تعرفه محاسبه و وصول شود.

امالکی که عقبنشینی
3

ندارند ولی معبر مشر به

بند (  : )5امالکی که در اجرای طرح دارای عقب نشینی هستند مشمول بند 2جدول

×%50متراژ عرصه× ( × A× Pعرض معبر
قدیم -عرض معبر جدید)

ملک تعریض میشود

تعرفه فوق می گردند .
 :Aضريبی از برملک (طول يا عرض ملک) كه مشرف به معبر مربوطه می باشد.
در ضمن در سایر خیابان ها و معابر  ،نام های قدیم یا جدید مالك محاسبه و
دریافت حق تشر

نمی گردند.صرفاَ وجود یا عدم وجود معبر و یا تعریض آن (بر

اساس بخشنامه های مرتبط )مالك محاسبه و دریافت این عوارض می باشد.

شهردار محمدیه

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

یحيي رحيم لو

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

شمس اله غالمي

جدول ( )2-18عوارض قطع اشجار كد درآمدي 110208
ردیف

مصوبه سال 1399

شرح

مصوب سال 1400

عوارض قطع اشجار
مصوب سال 1399

مصوب سال 1400
4/000/000ريال

كد

شرح

110208

عوارض قطع اشجار با محيط بن تا  50سانتيمتر هراصله

2/000/000ريال

110208

عوارض قطع اشجار با محيط بن  50تا  100سانتيمتر (نسبت به مازاد هر سانتی متر )

230/000ريال

300/000ريال

110208

عوارض قطع اشجار با محيط بن بيش از  100سانتيمتر (نسبت به مازاد هر سانتی متر )

575/000ريال

700/000ريال

110208

آسيب ديدگی درخت ناشی از سوزاندن ياكندن ويا از بين بردن پوست تنه تا %50

رديف های فوق ×درصد خسارت

رديف های فوق ×درصد خسارت

110208

آسيب ديدگی درخت ناشی از سوزاندن ياكندن ويا از بين بردن پوست تنه  %50به باال

100%رديف های فوق

100%رديف های فوق

110208

قطع وياازبين بردن وياهرگونه صدمه برپرچينها

 ×75/000طول پرچين ×سن پرچين ×2

 ×100/000طول پرچين ×سن پرچين ×2

110208

قطع وياازبين بردن وياهرگونه صدمه به درختچه ها

×75/000تعداد× سن درختچه ×2

×100/000تعداد× سن درختچه ×2
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110208

قطع وياازبين بردن وياهرگونه صدمه به بوته ها

×70/000تعداد×سن بوته ×2

×100/000تعداد×سن بوته ×2

110208

قطع وهرس شاخه درخت از 50سانتيمتر به باال

750/000ريال

1/000/000ريال

110208

قطع وهرس شاخه درخت از 50سانتيمتر به باال عالوه برمبلغ به ازای هرسانتيمتر مازاد

 70/000ريال

100/000ريال

110208

تخريب ويا ازبين بردن چمن هر مترمربع

460/000ريال

750/000ريال

110208

خسارت به ريشه درختان

350/000ريال

700/000ريال

شهردار محمدیه

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

یحيي رحيم لو

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

شمس اله غالمي

تعرفه شماره ( – )2-19عوارض توسعه ايستگاههای آتش نشانی وخدمات آتش نشانی ( كد درآمدی )110212
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

1

عوارض توسعه ایستگاه آتش نشانی – مسکونی

2

عوارض توسعه ایستگاه آتش نشانی – تجاری

3
4
5

عوارض توسعه ايستگاه آتش نشانی – اداری وسایر

عوارض توسعه ایستگاه آتش نشانی – صنعتی
عوارض توسعه ایستگاه آتش نشانی – مجتمع
خدماتی ورفاهی

ماخذ و نحوه محاسبه

ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض 1399

عوارض 1400

×5%قیمت منطقه ای

×5%قیمت منطقه ای

×اعیانی

×اعیانی

×2×5%قیمت منطقه ای

×2×5%قیمت منطقه ای

×اعیانی

×اعیانی

×3×5%قیمت منطقه ای

×3×5%قیمت منطقه ای

-2عوارض بهای خدمات آتش نشانی بصورت ساالنه بابت ارائه خدمات

×اعیانی

×اعیانی

آتش نشانی وحق بیمه امالك ومستحدثات شهری که توسط شهرداری

×2×20%قیمت منطقه ای

×2×20%قیمت منطقه

×اعیانی

ای ×اعیانی

اعیانی ×قیمت منطقه ای

اعیانی ×قیمت منطقه ای

×10%×2

×10%×2

توضیحات
-1عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشانی فقط یکبار در زمان پروانه یا
صدور پایانکار از امالك واقع در حوزه استحفاظی شهر قابل دریافت می
باشد .

بیمه آتش سوزی شده است قابل دریافت می باشد .
-3امالکی که عوارض خدمات آتش نشانی در هر سال پرداخت ننمایند ،در
زمان مراجعه به شهرداری جهت تسویه عوارض یا اخذ استعالم به تعداد
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6

عوارض بهای خدمات آتش نشانی – مسکونی –
ساالنه

7

عوارض بهای خدمات آتش نشانی – تجاری –
ساالنه

8

عوارض بهای خدمات آتش نشانی – اداری
وسایر – ساالنه

9

عوارض بهای خدمات آتش نشانی – صنعتی –
ساالنه

10

11

×5%قیمت منطقه ای

×5%قیمت منطقه ای

×اعیانی

×اعیانی

×5%قیمت منطقه ای

×5%قیمت منطقه ای

×اعیانی

×اعیانی

×3×5%قیمت منطقه ای

×3×5%قیمت منطقه ای

×اعیانی

×اعیانی

×10%×2قیمت منطقه ای

×10%×2قیمت منطقه

×اعیانی

ای ×اعیانی

عوارض توسعه ایستگاه آتش نشانی دامداری ،

×20%قیمت منطقه ای

×20%قیمت منطقه ای

کشاورزی وگلخانه و...

×اعیانی

×اعیانی

عوارض خدمات آتش نشانی – مجتمع خدماتی
ورفاهی

اعیانی ×قیمت منطقه ای

اعیانی ×قیمت منطقه ای

×10%×2

×10%×2

شهردار محمدیه

سالهایی که بهای خدمات آتش نشانی را پرداخت ننموده اند ،از سال
1396به بعد با نرخ تعرفه همان سالهاقابل دریافت می باشد.

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه

یحيي رحيم لو

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

شمس اله غالمي

تعرفه شماره ()2-20درآمد حاصل از عوارض زیباسازي وعمران شهري -كد درآمدي 110216
مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

ردیف

شرح

1

درآمد حاصل از زيباسازی وعمران شهری مسکونی

عرصه ×قيمت منطقه ای ×%5

عرصه ×قيمت منطقه ای ×%8

2

درآمد حاصل از زيباسازی وعمران شهری تجاری

عرصه ×قيمت منطقه ای ×%15

عرصه ×قيمت منطقه ای ×%20
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3

درآمد حاصل از زيباسازی وعمران شهری اداری و..

عرصه ×قيمت منطقه ای ×%10

عرصه ×قيمت منطقه ای ×%15

4

درآمد حاصل از زيباسازی وعمران شهری ورزشی – فرهنگی وهنری

عرصه ×قيمت منطقه ای ×%4

عرصه ×قيمت منطقه ای ×%5

5

درآمد حاصل از زيباسازی وعمران شهری تجاری مهرگان

عرصه ×قيمت منطقه ای ×%30

عرصه ×قيمت منطقه ای ×%40

6

درآمد حاصل از زيباسازی وعمران شهری مسکونی – بر خيابانهای اصلی وميادين

عرصه ×قيمت منطقه ای

عرصه ×قيمت منطقه ای ×2×%8

7

درآمد حاصل از زيباسازی وعمران شهری تجاری -بر خيابانهای اصلی وميادين

8

درآمد حاصل از زيباسازی وعمران شهری مجتمع های تجاری

×1.25×%5
عرصه ×قيمت منطقه ای ×2×%20

عرصه ×قيمت منطقه ای
×1.5×%15
عرصه ×قيمت منطقه ای ×%25

عرصه ×قيمت منطقه ای ×%40

جدول ( )21-2عوارض تبدیل واحدي ( تبدیل یك واحد به دویا چند واحد ) -كد درآمدي 110217
1

تبديل پالك های مسکونی از يک واحد به دو واحد _

اعيانی ×قيمت منطقه ای ×5

اعيانی ×قيمت منطقه ای ×5

2

تبديل پالك های تجاری های همکف از يک واحد به چند واحد

اعيانی ×قيمت منطقه ای ×10

اعيانی ×قيمت منطقه ای ×10

3

تبديل پالك های تجاری وخدماتی در طبقات از يک واحد به دو واحد

اعيانی ×قيمت منطقه ای ×6

اعيانی ×قيمت منطقه ای ×6

تبصره  :در محاسبه عوارض تبدیل واحد ها ( مسكوني – تجاري وخدماتي و  )..فقط مساحت اعياني واحد كوچكتر حاصل از تبدیل واحد مالك عمل محاسبات مي باشد .
شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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فصل سوم
عوارض ناشی از بهره برداری از
فضای شهر
تعرفه شماره ( – )3-1عوارض نوسازی ( کد درآمدی )110401
ردیف
1

عنوان تعرفه عوارض
عوارض نوسازی  -مسکونی

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1399
 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
1400
 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

توضیحات
[ × 2%عرض گذر( × ]12-ضريب مصوب (تبصره 3ماده  ×) 64قيمت منطقه ای) × ضريب كاربری
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2

عوارض نوسازی  -مسکونی

3

عوارض نوسازی – تجاری

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

4

عوارض نوسازی – تجاری

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

5

عوارض نوسازی – اداری

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

6

عوارض نوسازی – اداری

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت
 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

ضريب مصوب ( تبصره 3ماده (30% P + D) ×)64
ضريب مصوب( تبصره 3ماده ( × )64ارزش اسکلت  +قيمت منطقه ای × )%30
[ × 3%عرض گذر( × ]12-ضريب مصوب( تبصره 3ماده  × )64قيمت منطقه ای) × ضريب كاربری
ضريب مصوب( تبصره 3ماده (30% P + D) × )64
ضريب مصوب ( تبصره 3ماده ( × )64ارزش اسکلت  +قيمت منطقه ای × )%30
[ ×2%عرض گذر( × ]12-ضريب مصوب( تبصره 3ماده  × )64قيمت منطقه ای) × ضريب كاربری
ضريب مصوب ( تبصره 3ماده (30% P + D) ×)64
ضريب مصوب( تبصره 3ماده ( × )64ارزش اسکلت  +قيمت منطقه ای × )%30

عوارض نوسازی – آموزشی ،خدماتی،

7

بهداشتی درمانی ،گردشگری ،ورزشی،

[ ×2%×70%عرض گذر( × ]12-ضريب مصوب ( تبصره 3ماده  × )64قيمت منطقه ای) × ضريب كاربری

فرهنگی ،تفریحی ،هتلداری

8

عوارض نوسازی – آموزشی،
ورزشی ،فرهنگی ،تفریحی

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

عوارض نوسازی – صنعتی،

9

کارگاهی ،حمل و نقل ،انبار و

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

ضريب مصوب( تبصره 3ماده (30% P + D) × )64
ضريب مصوب ( تبصره 3ماده ( × )64ارزش اسکلت  +قيمت منطقه ای × )%30
[ ×2%×60%عرض گذر( × ]12-ضريب مصوب ( تبصره 3ماده  ×)64قيمت منطقه ای) × ضريب كاربری

توقفگاه
عوارض نوسازی – صنعتی،

10

کارگاهی ،حمل و نقل ،انبار و

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

توقفگاه

11
12

عوارض نوسازی – کشاورزی
دامپروری ،گلخانه و ...
عوارض نوسازی – کشاورزی
دامپروری ،گلخانه و ...

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

×1.5%قيمت منطقه ای ×عرصه

×1.5%قيمت منطقه ای ×عرصه

×1.5%ارزش معامالتی ×اعيانی

×1.5%ارزش معامالتی ×اعيانی

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

ضريب مصوب( تبصره 3ماده (30% P + D) × )64
ضريب مصوب ( تبصره 3ماده ( ×)64ارزش اسکلت  +قيمت منطقه ای × )%30
[ ×2%×6%عرض گذر( × ]12-ضريب مصوب ( تبصره 3ماده  ×)64قيمت منطقه ای) × ضريب كاربری
ضريب مصوب( تبصره 3ماده (30% P + D) × )64
ضريب مصوب ( تبصره 3ماده ( ×)64ارزش اسکلت  +قيمت منطقه ای × )%30

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ( – )3-1عوارض نوسازی ( كد درآمدی )110401
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1399

1400

توضیحات

عوارض نوسازی – کشاورزی ،باغات ،اراضی

13

مزروعی آبی ،دامداری ،دامپروری ،پرورش

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

[ ×2%×6%عرض گذر( × ]12-ضريب مصوب ( تبصره 3ماده  ×)64قيمت منطقه ای) × ضريب كاربری

طیور و آبزیان ،پرورش گل و گیاه و ...
عوارض نوسازی – کشاورزی ،باغات ،اراضی

14

مزروعی آبی ،دامداری ،دامپروری ،پرورش

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

طیور و آبزیان ،پرورش گل و گیاه و ...

15

كشاورزی :اراضی مزروعی ديمی

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

16

كشاورزی :اراضی مزروعی ديمی

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

 × 1.5%اعيان × قيمت اسکلت

17

ساير (فاقد كاربری و اعيانی )

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

 × 1.5%عرصه × قيمت منطقه ای

ضريب مصوب( تبصره 3ماده (30% P + D) × )64
ضريب مصوب ( تبصره 3ماده ( ×)64ارزش اسکلت  +قيمت منطقه ای × )%30
[ ×2%×3%عرض گذر( × ]12-ضريب مصوب( تبصره 3ماده  × )64قيمت منطقه ای) × ضريب كاربری
ضريب مصوب( تبصره 3ماده (30% P + D) × )64
ضريب مصوب ( تبصره 3ماده ( ×)64ارزش اسکلت  +قيمت منطقه ای × )%30

[ × 2%× 40%عرض گذر( × ]12-ضريب مصوب ( تبصره 3ماده  × )64قيمت منطقه ای) × ضريب كاربری

تبصره – 1مبنای محاسبه عوارض نوسازی سال 1393و سنوات قبل از سال 1393بر مبنای دفترچه ارزش معامالتی سال 1393اداره دارايی می باشد  ،ومبنای محاسبه عوارض نوسازی سال 1394دفترچه ارزش معامالتی
سال 1394دارايی ومبنای محاسبه عوارض نوسازی سال 1395و1396برمبنای دفترچه ارزش معامالتی سال 1395دارايی  ،ومبنای محاسبه عوارض نوسازی سال 1397بر مبنای دفترچه ارزش معامالتی سال 1396دارايی
 ،ومبنای محاسبه عوارض نوسازی سال 1398بر مبنای دفترچه ارزش معامالتی سال 1397دارايی می باشد ومبنای محاسبه عوارض نوسازی سال  1399در صورت ابالغ ضريب تبصره 3ماده 64قانون مالياتهای مستقيم
بر اساس دفترچه ارزش معامالتی سال 1398دارايی می باشد،ومبنای محاسبه عوارض نوسازی برای سال 1400در صورت ابالغ دفترچه ارزش معامالتی سال 1399وتصويب ضريب تبصره 3ماده 64قانون مالياتهای
مستقيم سال مربوطه مالك عمل خواهد بود  ،در غير اينصورت مبنای محاسبه عوارض نوسازی براس سال 1400بر اساس آخرين ضريب تبصره 3ماده 64قانون مالياتهای مستقيم مصوب شده برای سال مربوطه می
باشد .
تبصره  -2عوارض نوسازی ناحيه شهری مهرگان برای ساختمانهای مسکن مهر 5سال پس از تاريخ صدور پروانه ساختمانی( 5سال پس از تاريخ صدور پروانه ) قابل وصول می باشد .

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ( - )3-2عوارض سالیانه و بانکها و موسسات مالی اعتباری  ..وکال  ،مطب پزشکان دفاتز اسناد رسمی و ..کد درآمدی 110403و کد درآمدی 110407
ماخذ و نحوه
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

محاسبه
عوارض1399

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض1400

عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و
1

موسسات مالی و اعتباری و قرض

T ×p×2

T ×p×2

الحسنه
عوارض حق افتتاح بانکها و موسسات

T ×p×4

----

T`×P×0/7

4

عوارض کسب مطب پزشکان

-----

T`×P×./7

5

عوارض مشاغل دفاتر اسناد رسمی

-----

T`×P×./7

2

3

عوارض شغلی مشاوران حقوقی
ووکالی دادگستری

6

بند( :)2عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند  11ماده  12قانون مالیات بر ارزش افزوده

Tمساحت محل فعالیت
Pقیمت منطقه ای تجاری محل استقرار ملک
Tمساحت محل فعالیت
Pقیمت منطقه ای تجاری محل استقرار ملک
Tمساحت محل فعالیت
Pقیمت منطقه ای تجاری محل استقرار ملک
Tمساحت محل فعالیت

عوارض شغلی سالیانه محل فعالیت
فعاالن اقتصادی ( فعاالن اقتصادی

بند ( T :)1مساحت اعیانی میباشد.
میباشد.

T ×p×4

مالی و اعتباری و قرض الحسنه

توضیحات

-----

T`×P

Pقیمت منطقه ای تجاری محل استقرار ملک

مشمول وغیر مشمول نظام صنفی )
تبصره  :در صورتی كه عوارض شغلی مشاوران حقوق ووكالی دادگستری وفعاالن اقتصادی مشمول وغير مشمول صنفی ( رديف 3و )6جدول فوق برای يکسال كمتر از 15/000/000ريال باشد  ،مبلغ  15/000/000ريال
مالك عمل می باشد  ،وهمچنين اگر عوارض شغلی مطب پزشکان ودفاتر اسناد رسمی( رديف 4و )5برای يکسال كمتر از 18/000/000ريال باشد  ،مبلغ 18/000/000ريال مالك عمل می باشد .

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ( -)3-3عوارض بر مشاغل وپروانه های كسب ،فروش وخدماتی -مشمول قانون نظام صنفی وغير صنفی ومشاغل خاص كد درآمدی 110406
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عوارض سالیانه محل کسب برای

1

مشاغل و صنو مشمول قانون

×12ضریب شغل× %S.P × T

نظام صنفی

2

بند ( :)1ضریب شغل بر اساس نوع شغل و میزان خدماتی که شهرداری بایستی به آنها ارائه
نماید تعیین میگردد.
بند ( :)2حداقل مبنای محاسبه عوارض واحد کسبی بر اساس ضوابط شهرسازی هر شهر تعیین
میشود.

عوارض سالیانه محل فعایت برای
مشاغل غیر مشمول قانون نظام

توضیحات

×12ضریب شغل× %S.P × T

بند ( S :)3ضریب موقعیت ملک میباشد.
بند ( T :)4ضریب مساحت واحد کسبی میباشد.

صنفی

بند( :)5منظور از مشاغل خاص اعم از مطب پزشکان ،خدمات الکترونیک دولت ،و اسناد رسمی
3

عوارض سالیانه انباری مجزا از

×12ضریب شغل× ضریب مساحت ×

واحدکسبی و بالکن تجاری

%S*0.5*P

میباشد.
بند( :)6عوارض سالیانه سایر کاربریها واقع در جایگاههای سوخت مانند تجاری ،خدماتی ،پلیس
 10 +و  ...مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.
** ضریب شغل براساس جدول پیوستی محاسبه میگردد .ضریب موقعیت ملک نیز براساس

بهای خدمات جایگاههای سوخت

4

متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی
یا حقوقی

5

عوارض سالیانه بر محل فعالیت
مشاغل خاص

×1تعداد نازل×K
 k=1000000ریال

موقعیت ملک طبق جدول پیوستی تعیین میگردد.
*** -برای تاالرهای پذیرایی ورستوران های بزرگ ( بیش از 500متر مربع ) ضریب Tبرابر 2
می باشد .

× 12ضریب شغل× %S.P × T

برای اصنا با مساحت های کمتراز 40متر مربع با ضریب،%20امالك بین 40متر تا کمتر از 100مترمربع با ضریب  ،%30برای امالك 100متر تا  150متر مربع با ضریب ، %60برای امالك بامساحت بیش از 150متر وتا  200متر مربع با ضریب ، %80برای امالك بیش از 200متر مربع با ضریب 1اعمال می گردد .
شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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جدول ()3-3ضرایب موقعيت ملك تجاري شهر محمدیه وناحيه شهري مهرگان
موقعيت ملك تجاري براي مشاغل كسب

ردیف

ضریب موقعيت ملك ( ضریب )S

1

بلوار مطهری ووالفجرهای منطقه يک – وكوچه يک منطقه يک

1/5

2

بلوار شهيد رجايی – بلوار امام خمينی – بلوار امام حسين – خيابان ايثار – كمربندی بابايی –

1/2

3

كمربندی بهشتی – گلسار يکم

مراكز محله مناطق 6-5-4-3-2وبازارچه صنعتگران وبازارچه مصالح فروشان – وساير تجاريهای

1

سطح شهر محمديه

4

تجاريهای فاز يک اطراف پارك گلستان مهرگان – وپارك الله مهرگان – تجاريهای بلوار وليعصر

1/5

5

تجاريهای بلوار امام رضا – وساير تجاريهای واقع در ناحيه شهری مهرگان

1/2

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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جدول ضريب شغل ()3-3جهت محاسبه عوارض ساليانه كسب برای مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفی وغير صنفی ومشاغل خاص
رديف

نوع شغل

ضريب شغلی

رديف

نوع شغل

ضريب شغلی

1

رستوران وچلوكبابی وسالن غذاخوری ها

1/5

22

نمايشگا ههای اتومبيل

2

2

تاالر برگزاری جشن ومراسم

1/5

23

طال فروشی وبدليجات

2/5

3

خدمات تهيه غذا – آشپزخانه ها وپذيرايی از مهمان

1

24

فروش ساعت و

1/5

4

قنادی های وشيرينی فروشی ها

1/5

25

گل فروشی ها وماهی تزئينی

1/5

5

آب ميوه فروشی وبستنی فروشی ها

1/5

26

فروشندگان لبنيات وتخم مرغ و

1/2

6

كافی شاپ ها وكافی تريا و...

1/5

27

خياطی ها وتعميرات لباس و...

1

7

توليد آبغوره وآب ليمو وترشی فروشی و...

1

28

فروش پرده وپرده دوزی و..

1/5

8

فروش انواع ميوه و مركبات و سبزی

1/5

29

تزئينات ودكوراسيون ساختمان

1/5

9

سمنو پزی وتوليد رب وشربت

1

30

فروشندگان لوازم يکبار مصرف

1/5

10

طباخی ها ( كله وپاچه  ،سيران شيردان وعدسی و)...

1/5

31

خرازی ها

1

11

جگركی ها وكبابی ها و00

1/2

32

فروش فرش وموكت وتابلو فرش وتابلو و...

1/5

12

فروشندگان لوازم آرايشی وبهداشتی

1/5

33

فروشندگان لوازم خانگی بزرگ و...

1/5

13

فروشندگان مرغ وماهی وتخم مرغ فروشی وپروتئينی و..

2

34

بلور فروشی ولوازم ريز خانگی

1/5

14

آرايشگاههای زنانه ومردانه وسالن های زيبايی و

1/5

35

عطاری ها وفروشندگان عرقيجات وگياهان دارويی...

1/5

15

اغذيه فروشی ها ( انواع ساندويچ  ،انواع پيتزا  ،مرغ سوخاری و)...

1/2

36

قصابان و

1/5

16

صنايع چوب وفلز ( مبل سازی – فروش مبل  ،كابينت ،

1/5

37

ابزار ويراق آالت

1/5

17

خدمات خودرو ( مکانيکی  ،جلوبندی  ،نقاشی  ،صافکاری ،

1/2

38

فروشندگان آالت موسيقی و...

1

باطری سازی و)....
18

كارواش

1/5

39

درب وپنجره سازی آهنی  ،upv ،آلومينومی و...

1/5

18

خواربار فروشی ها

1/5

40

الکتريکی ها وفروشندگان لوازم برقی

1/5

20

فروشگاه بزرگ زنجيره ای ( كوروش  ،هفت  ،بسيجيان و..

2

41

تعميرات لوازم خانگی وبرقی  ،صوتی ،تصويری و...

1

21

مشاورين امالك

3

42

فروش انواع پوشاك

1/5

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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جدول ضريب شغل ()3-3جهت محاسبه عوارض ساليانه كسب برای مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفی وغری صنفی ومشاغل خاص
نوع شغل

رديف

ضريب شغلی

رديف

ضريب شغلی

نوع شغل

43

پارچه فروشی ها و وبزازی ها

1/5

64

فروش انواع الستيک اتومبيل

44

لحاف دوزی و...

0/8

65

عينک فروشی ها

45

فروش موبايل وتعميرات موبايل

2

66

دفاتر پيشخوان دولت

1/5

46

فروش رنگ وابزار ساختمانی

1/2

67

برنج فروشی ها

1/2

47

فروش انواع مصالح ( سراميک – گچ –سيمان و)....

1/5

68

خشکبار وآجيل فروشی

1/5

48

كامپيوتر وخدمات كامپيوتری واينترنت – كافی نت و

1/5

69

نانوايی های سنتی

49

لوازم التحرير وكتاب فروش ها

1

70

نان های فانتزی وخشکه پزی

50

فروش انواع كيف وكفش ولوازم ورزشی

1/2

71

مزون های عروس

1

51

موسسات چاپ  ،صحافی وپرينت و

1/5

72

لباس شويی وخشکشوئيها

1

52

كاالی خواب وتشک وتختخواب و....

1/5

73

سيسمونی فروشی وفروش لوازم اسباب بازی

1/5

53

لوستر و فروش تزيينات منزل

1/5

74

فروش وتعمير پکيج

1/5

54

پالستيک فروشی ها و

1/2

75

آهن وآلومينيوم فروشی

1/5

55

فروش انواع دوچرخه وموتور سيکلت

1/5

76

باسکول

56

فروش انواع لوازم يدكی اتومبيل

2

77

لوازم پزشکی

57

شيشه بری وشيشه سکوريت

1

78

لوازم دامپزشکی وسموم

1

58

آموزشگاه های فنی وحرفه ای  ،زبان و.....

1

79

باشگاههای ورزشی

1

59

آموزشگاه های رانندگی

1/5

80

فروش انواع پرندگان

1

60

تعميرات دوچرخه وموتور و...

1

81

درودگری ونجاری

1

61

خدمات فنی _ كليد سازی –تعمير آيفون و..

1

82

سنگ فروشی  ،كاشی – سراميک و...

1/5

62

داروخانه ها

1/5

83

ساير صنوف

1/5

63

عکاسی وآتليه وفيلمبرداری

1/5

84

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

1/5
2

1
1/2

1
1/5

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
48

تعرفه عوارض صنفي پيشنهادي اصالحي مربوط به سنوات 1375لغایت 1397شهرداري محمدیه

تبصره  :با عنايت به اينکه تعداد صنوف برای عوارض كسب از سنوات سال 75تا سال  95حدودا 350رديفی صنفی بوده  ،و از طرفی
اين تعداد صنوف در تعرفه سال 1398به تعداد 81رديف صنفی تغيير واصالح گرديده است  ،لذا با توجه به اينکه شهرداری در سال
1399در اجرای بخشنامه بودجه درصدد انجام محاسبات عوارض كسب بصورت سيستمی می باشد  ،وامکان مراجعه سيستم به
تعرفه عوارضات صنفی سنوات گذشته ميسر نمی باشد ،لذا تعرفه عوارض كسب سنوات سال 75تا 97به شرح جدول می باشد  ،كه
از ابتدای سال 1399قابل اجرا می باشد  .وصنوفی كه دارای بدهی عوارض كسب سنوات قبل می باشند بر اساس جدول ذيل محاسبه
ودريافت خواهد گرديد .

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ( )3-4محاسبه عوارض ساليانه كسب براي مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفي وغير صنفي ومشاغل خاص از سال 75لغایت 98كد درآمدي 110406

تعرفه عوارض صنفی شهرداری محمديه ( از سال 75لغايت  )98كد درآمدی 110406
شغل

ردیف

سال 90

سال 89

1

رستوران وچلوكبابی وسالن غذاخوری ها

1.5

4,500,000

2,200,000 2,200,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000

2,000,000

1,800,000

1,500,000

2

تاالر برگزاری جشن ومراسم

1.5

4,500,000

2,200,000 2,200,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000

2,000,000

1,800,000

1,500,000

3

خدمات تهيه غذا – آشپزخانه ها وپذيرايی از مهمان

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

4

قنادی های وشيرينی فروشی ها

1.5

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

5

آب ميوه فروشی وبستنی فروشی ها

1.5

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

6

كافی شاپ ها و كافی تريا و..

1.5

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

7

توليد آبغوره وآب ليمو وترشی فروشی و...

1

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

8

فروش انواع ميوه و مركبات و سبزی

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

9

سمنو پزی وتوليد رب وشربت و

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

10

طباخی ها ( كله وپاچه  ،سيران شيردان وعدسی و)...

1.5

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

11

جگركی ها وكبابی ها و00

1.2

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

12

فروشندگان لوازم آرايشی وبهداشتی

1.2

2,500,000 2,800,000 3,000,000

2,000,000

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

900,000

800,000

13

فروشندگان مرغ وماهی وتخم مرغ فروشی وپروتئينی و..

1.5

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

14

آرايشگاههای زنانه ومردانه وسالن های زيبايی و

1.5

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

15

اغذيه فروشی ها ( انواع ساندويچ  ،انواع پيتزا  ،مرغ سوخاری و)...

1.5

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

16

صنايع چوب وفلز ( مبل سازی – فروش مبل  ،كابينت و

1.5

2,500,000 2,800,000 3,000,000

2,000,000

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

900,000

800,000

17

خدمات خودرو ( مکانيکی  ،جلوبندی  ،نقاشی  ،صافکاری و..

1.2

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

ضريب سال  98ضريب سال  97ضريب سال 96

1

1.5
1

شهردار محمديه
يحيی رحيم لو

1,400,000

2,200,000 2,400,000

سال 95

رئيس شورای اسالمی شهرمحمديه
شمس اله غالمی

سال 94

سال 93

سال 92

سال 91

سال 88وسنوات قبل از 88

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيری
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تعرفه شماره ( )3-4محاسبه عوارض ساليانه كسب براي مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفي وغير صنفي ومشاغل خاص از سال 75لغایت 98كد درآمدي 110406

تعرفه عوارض صنفی شهرداری محمديه ( از سال 75لغايت  )98كد درآمدی 110406
شغل

ردیف

سال 95

سال 94

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90

سال 89

18

كارواش

1.5

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

19

خواربار فروشی ها

1.2

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

20

فروشگاه بزرگ زنجيره ای ( كوروش  ،هفت  ،بسيجيان و..

1.5

2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000

2,000,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

21

مشاورين امالك

1.5

2,000,000 2,300,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000

1,800,000

1,500,000

1,200,000

22

نمايشگا ههای اتومبيل

1.5

2,000,000 2,300,000 2,500,000 2,800,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000

1,800,000

1,500,000

23

طال فروشی وبدليجات

1.5

1,800,000 2,200,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

24

فروش ساعت و ...

1

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

25

گل فروشی ها وماهی تزئينی

1.5

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

26

فروشندگان لبنيات وتخم مرغ و

1.2

2,200,000 2,200,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

27

خياطی ها وتعميرات لباس و...

0.8

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

600,000

500,000

450,000

400,000

300,000

28

فروش پرده وپرده دوزی و..

1.5

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

29

تزئينات ودكوراسيون ساختمان

1.5

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

30

فروشندگان لوازم يکبار مصرف

1

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

31

خرازی ها

0.8

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

32

فروش فرش وموكت وتابلو فرش وتابلو و...

1.5

2,000,000 2,300,000 2,600,000 2,800,000

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

900,000

800,000

33

فروشندگان لوازم خانگی بزرگ و...

1.5

2,000,000 2,300,000 2,600,000 2,800,000

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

900,000

800,000

34

بلور فروشی ولوازم ريز خانگی

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

ضريب سال  98ضريب سال  97ضريب سال 96

1
شهردار محمديه
يحيی رحيم لو

1,800,000

1,500,000

1,200,000

رئيس شورای اسالمی شهرمحمديه
شمس اله غالمی

سال 88وسنوات قبل از 88

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيری

51

تعرفه شماره ( )3-4محاسبه عوارض ساليانه كسب براي مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفي وغير صنفي ومشاغل خاص از سال 75لغایت 98كد درآمدي 110406

تعرفه عوارض صنفی شهرداری محمديه ( از سال 75لغايت  )98كد درآمدی 110406
شغل

ردیف

سال 95

سال 94

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90

سال 89

35

عطاری ها وفروشندگان عرقيجات وگياهان دارويی...

1.2

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

36

قصابان و

1.2

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

37

ابزار ويراق آالت

1.5

2,300,000 2,600,000 2,800,000

2,000,000

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

900,000

800,000

38

فروشندگان آالت موسيقی و...

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

39

درب وپنجره سازی آهنی  ،upv ،آلومينومی و...

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

40

الکتريکی ها وفروشندگان لوازم برقی

1

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

41

تعميرات لوازم خانگی وبرقی و...

1

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

42

فروش انواع پوشاك

1.5

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

43

پارچه فروشی ها و

1.5

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

44

لحاف دوزی و...

0.8

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

550,000

450,000

350,000

300,000

45

فروش موبايل وتعميرات موبايل

1.5

2,500,000 2,800,000

2,300,000

2,000,000

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

900,000

800,000

46

فروش رنگ وابزار ساختمانی

1.2

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

47

فروش انواع مصالح  -سيمان  -گچ و...

1.5

2,800,000 3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

900,000

800,000

48

كامپيوتر وخدمات كامپيوتری  -اينرنت ،كافی نت

1.5

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

49

لوازم التحرير وكتاب فروش ها

0.8

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

50

فروش انواع كيف وكفش ولوازم ورزشی

1.2

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

51

موسسات چاپ  ،صحافی وپرينت و..

1.5

2,200,000 2,200,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

52

كاالی خواب و تشک ،وپتو و..

1.5

2,200,000 2,200,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

53

لوستر و فروش تزيينات منزل

1

2,200,000 2,200,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

ضريب سال  98ضريب سال  97ضريب سال 96

1

شهردار محمديه
يحيی رحيم لو

1.5

1,400,000

رئيس شورای اسالمی شهرمحمديه
شمس اله غالمی

سال 88وسنوات قبل از 88

فرماندارشهرستان البرز
محمد نصيری

52

تعرفه شماره ( )3-4محاسبه عوارض ساليانه كسب براي مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفي وغير صنفي ومشاغل خاص از سال 75لغایت 98كد درآمدي 110406

تعرفه عوارض صنفی شهرداری محمديه ( از سال 75لغايت  )98كد درآمدی 110406
شغل

ردیف

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90

سال 89

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000

800,000

600,000

1,000,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,500,000 2,800,000

800,000

700,000

1,200,000 1,400,000

500,000

450,000

400,000

800,000

600,000
700,000

ضريب سال  98ضريب سال  97ضريب سال 96

1

54

پالستيک فروشی ها و

55

فروش انواع دوچرخه وموتور سيکلت

1.5

56

فروش انواع لوازم يدكی اتومبيل

1.5

57

شيشه بری وشيشه سکوريت

1

58

آموزشگاه های فنی وحرفه ای  ،زبان و.....

1

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000

59

آموزشگاه های رانندگی

1.5

1,000,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,500,000 2,800,000

800,000

60

تعميرات دوچرخه وموتور و...

1

1,500,000 1,800,000

1,000,000 1,200,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

61

خدمات فنی _ كليد سازی –تعمير آيفون و..

1

1,200,000 1,400,000

800,000

700,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

62

داروخانه ها

1.5

1,000,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,500,000 2,800,000

800,000

700,000

63

عکاسی وآتليه وفيلمبرداری

1.5

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000

800,000

600,000

64

فروش انواع الستيک اتومبيل

1.5

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000

800,000

600,000

65

عينک فروشی ها

1.5

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000

800,000

600,000

66

دفاتر پيشخوان دولت

1.5

1,000,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,500,000 2,800,000

800,000

700,000

67

برنج فروشی ها

1.2

1,200,000 1,400,000

500,000

450,000

400,000

68

خشکبار وآجيل فروشی

1.5

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000

800,000

600,000

69

نانوايی های سنتی

1

1,500,000 1,800,000

1,000,000 1,200,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

70

نان های فانتزی وخشکه پزی

1.2

1,500,000 1,800,000

1,000,000 1,200,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

شهردار محمديه
يحيی رحيم لو

1,500,000 1,800,000

سال 95

سال 94

1,000,000 1,200,000

سال 88وسنوات قبل از 88

1,000,000

1,000,000

1,000,000

رئيس شورای اسالمی شهرمحمديه
شمس اله غالمی

800,000

800,000

700,000

700,000

600,000

600,000

550,000

550,000

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيری

53

تعرفه شماره ( )3-4محاسبه عوارض ساليانه كسب براي مشاغل وصنوف مشمول قانون نظام صنفي وغير صنفي ومشاغل خاص از سال 75لغایت 98كد درآمدي 110406

تعرفه عوارض صنفی شهرداری محمديه ( از سال 75لغايت  )98كد درآمدی 110406
شغل

ردیف

سال 95

سال 94

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90

سال 89

71

مزون های عروس

1

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

72

لباس شويی وخشکشوئيها

1

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

73

سيسمونی فروشی وفروش لوازم اسباب بازی

1.5

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

74

فروش وتعمير پکيج

1.5

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

75

آهن وآلومينيوم فروشی

1.5

2,800,000 3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

900,000

800,000

76

باسکول

1

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

77

لوازم پزشکی

1

2,400,000 2,600,000

2,200,000

2,000,000

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

78

لوازم دامپزشکی وسموم

1

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

79

باشگاههای ورزشی

1

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

80

فروش انواع پرندگان

1

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

81

درودگری ونجاری

1

2,200,000 2,400,000

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

82

سنگ فروشی  ،كاشی وسراميک و ...

1/5

2,400,000 2,600,000

2,200,000

2,000,000

1,800,000

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

83

ساير

1,500,000

1,200,000

1,000,000

800,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

ضريب سال  98ضريب سال  97ضريب سال 96

1
شهردار محمديه
يحيی رحيم لو

1,400,000

1,800,000

رئيس شورای اسالمی شهرمحمديه
شمس اله غالمی

سال 88وسنوات قبل از 88

فرماندارشهرستان البرز
محمد نصيری

54

عرفه شماره ( - )3-5عوارض بر فضاي شهري مورد استفاده براي فعالیت هاي فصلي و دامي كلیه واحدهاي تولیدي ،خدماتي و اقتصادي ( براساس نوع شغل محل جغرافیايي ملك ،مساحت ملك)-کد
درآمدی 110406
.
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه

ماخذ و نحوه

محاسبه

محاسبه

عوارض1399

عوارض1400

توضیحات
بند ( :)1متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر  10روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری
نمایشگاه ،عوارض وصولی را به حساب شهرداری واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند در

عوارض غرفهها و نمایشگاهها اعم

غیر این صورت شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه میباشد.

از فروش ،تخصصی ،ادواری،
1

فصلی و دائمی و بازارهای روز در
محدوده و حریم شهر به استثناء
نمایشگاههای صنایع دستی و
فرش

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

بند ( :)2مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود ،مأموران وصول
10%PS

12%PS

شهرداری میتوانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان وصولی اقدام نمایند،
مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاری با مأمورین شهرداری میباشند در غیر این صورت شهرداری
می تواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.
بازارهایی که توسط شهرداری ایجاد میشوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند بود.
 :pقیمت منطقه ای  :S -مساحت اشغال شده

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

55

تعرفه شماره ( – )3-6عوارض بر تبليغات محيطي كد درآمدي 110407وكد درآمدي 130204
ردیف

1

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1399

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض 1400

تبصره ( :)1به استناد بند  27ماده  55و ماده  92قانون شهرداری و بند  25ماده 71

فضای های تجاری بیلبرد سطح شهر – ماهانه
– بصورت متر مربع ( تابلوهای شهرداری ) کد

360/000ریال

450/000ریال

درآمدی 130204
2

3

4

5

6

تبلیغات محیطی رونمای جانبی ساختمان-
فقط یکبار
تابلو های تبلیغاتی سردرب مغازه ها ( برند
شرکت های داخلی )
تابلوهای تبلیغاتی سر درب مغازه ها – ( تابلو
معرفی اماکن)متراژ بیش ازاستاندارد

تابلو های تبلیغاتی سردرب مغازه ها ( برند
شرکت های خارجی )

استفاده از فضای های عمومی واختصاصی
شهرداری جهت تبلیغات

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

توضیحات

قانون شوراها و همچنين دادنامه شماره  551مورخ  92/8/20هيأت عمومی ديوان
عدالت اداری ،اين عوارض قابل وصول است.

سطح کل تبليغات ( تابلو ) × ×10قيمت منطقه ای

سطح کل تبليغات ( تابلو
) × ×12قيمت منطقه ای

تبصره ( :)2وصول اين عوارض

شامل ادارات دولتی و بيمارستانهای دولتی

مساجد،حسينيه ها،كليه مراسم مذهبی نخواهد شد.
تبصره ( :)3عوارض صدور مجوز نصب تابلوبرای يک بار قابل وصول است.

مساحت تابلو
×قیمت منطقه ای الزم از شهرداری اقدام نمايند در غير اين صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری
×4
تابلوهای تبليغاتی فاقد مجوز با اعالم كتبی اقدام خواهد نمود .در صورت ورود هر
مساحت تابلو ×
گونه خسارت به اموال آنان مسئوليتی به عهده شهرداری نخواهد بود.
قیمت منطقه ای × 5تبصره ( :)5تابلوهايی كه صرفاً برای معرفی اماكن مربوطه و برای اطالعرسانی مطابق با
تبصره ( :)4كليه مالکين تابلوهای تبليغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز

مساحت تابلو ×قیمت منطقه ای ×3
مساحت تابلو × قیمت منطقه ای ×3

مساحت تابلو ×قیمت منطقه ای ×4

مساحت تابلو
×قیمت منطقه ای
×5

مساحت محل تبلیغات ×قیمت منطقه ای (
تجاری ) ×1

مساحت محل
تبلیغات ×قیمت
منطقه ای ( تجاری
) ×1/5

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

استاندارد متراژ  2*3میباشد از پرداخت عوارض ساليانه معاف است.
تبصره (: )6جهت آگهی های آموزشی وفرهنگی و ورزشی با تائيد روابط عمومی
شهرداری  %50مبالغ مصوب بند يک جدول  ،اخذ گردد.

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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حيدري

فصل چهارم
عوارض اختصاصي شهرداري
وبهاي خدمات
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تعرفه شماره ()4-1بهای خدمات ايمنی و آتش نشانی وكارشناسی آتش نشانی -كد درآمدی 120107
شرح بهاي خدمات

ردیف

مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

محدوده شهری 350/000ريال

محدوده شهری 500/000ريال

خارج از شهر 750/000ريال

خارج از شهر 1/000/000ريال

500/000ريال

500/000ريال
600/000ريال به ازای هر واحد

1

صدور گواهی حريق با اعزام كارشناس

2

كارشناسی وصدور گواهی علت حريق مشکوك

3

بازديد كارشناس آتش نشانی برای صدور پروانه وپايانکار – واحد مسکونی

400/000ريال به ازای هر واحد

4

بازديد كارشناس آتش نشانی برای صدور پروانه وپايانکار – واحد تجاری

500/000ريال به ازای هر واحد

800/000ريال به ازای هر واحد

5

بازديد كارشناس آتش نشانی برای صدور پروانه وپايانکار – اداری ودرمانی

2/000/000ريال برای هر پرونده

3/000/000ريال برای هر پرونده

6

بازديد كارشناس آتش نشانی برای صدور پروانه وپايانکار – خدماتی ( پمپ بنزين ..CNG -ومجتمع های رفاهی و )...

4/000/000ريال به ازای پرونده

6/000/000ريال به ازای پرونده

7

بازديد كارشناس آتش نشانی برای صدور پروانه وپايانکار – صنعتی

8/000/000ريال

15/000/000ريال

8

بازيد كارشناس آتش نشانی وتهيه شناسنامه ايمنی

300/000ريال

800/000ريال

9

بازديد كارشناس وتهيه دستور العمل ايمنی

400/000ريال

600/000ريال

10

نظارت بر اجرای دستور العمل وصدور تاييديه

400/000ريال

600/000ريال

11

نصب وراه اندازی دستگاههای اطفاء حريق وآموزش استفاده آز آن

400/000ريال

800/000ريال

12

آموزش مقدماتی ونيمه حرفه ای جهت كسب مهارت هر دو باهم به ازای هر ساعت

800/000ريال

1/000/000ريال

13

آموزش تخصصی با گرايش آتش نشانی به ازای هر ساعت

1/100/000ريل

1/500/000ريل

14

آموزش ايمنی – تئوری وعملی دردانشگاهها  ،موسسات وكارخانجات و..به ازای هر دوساعت

2/000/000ريال

2/500/000ريال

15

حق مشاوره ای ويا پيشگيری

100/000ريال

500/000ريال

16

بررسی كيفيت تجهيزات – مواد مصرفی

200/000ريال

400/000ريال

17

نور افکن زرافه ای با دو نفر خدمه – هر ساعت

1/000/000ريال

1/500/000ريال

18

موتور پمپ پورتابل با دو نفر خدمه – هر ساعت

200/000ريال

1/000/000ريال

19

اجاره تجهيزات فنی سنگين – لجن كش – هر ساعت

700/000ريال

850/000ريال

20

اجاره تجهيزات فنی سبک ( كف كش ولوازم آبگيری هر ساعت

500/000ريال

750/000ريال

21

اعزام ماشين آتش نشانی اطفاء حريق بنا به درخواست ادارت وموسسات به ازای هر ساعت

1/200/000ريال

1/500/000ريال

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
58

تعرفه شماره ()2-4سایر بهاي خدمات شهرداري ( بهاي خدمات توسعه فضاي سبز – تشكيل پرونده – كد پستي ( كد درآمدي 120190-120109و)
ردیف شرح بهاي خدمات
1
2
3

بهای خدمات توسعه فضای سبز ( برای هر واحد مسکونی – تجاری – اداری وغيره  )...اين

مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

300/000ريال

طبق رای شماره 199مورخ 1398/3/1ورای شماره

عوارض فقط برای يکبار قابل وصول می باشد

746مورخ 1396/8/27ديوان عدالت اداری حذف گرديد .

بهای خدمات نصب پالك دو رقمی – برای يکبار قابل وصول می باشد ودر صورت نصب

200/000ريال

200/000ريال

مجددا بهای آن دوباره اخذ می گردد .
بهای خدمات نصب كد پستی ده رقمی  -برای يکبار قابل وصول می باشد ودر صورت نصب

200/000ريال

200/000ريال

مجددا بهای آن دوباره اخذ می گردد** ( .در صورتی كه توسط شهرداری نصب گردد قابل
دريافت است )

4

بهای خدمات شهری  -هنگام صدور پايانکار – به ازای هر واحد

500/000ريال

500/000ريال

5

بهای خدمات ناشی از حفاری ( پی كنی ) جهت احداث ساختمان – به ازای هر متر مکعب

20/000ريال

20/000ريال

6

بهای خدمات ناشی از حمل خاك حفاری شده توسط مالک جهت احداث ساختمان – به

60/000ريال

60/000ريال

ازای سرويس

7

بهای خدمات تشکيل پرونده ملکی – ودرج كد نوسازی – به ازای هر واحد

200/000ريال

200/000ريال

8

بهای خدمات تشکيل پرونده  -جهت طرح در كميسيون ماده 5

500/000ريال

1/000/000ريال

9

بهای فروش اسناد مناقصه ومزايده

حداقل 100/000ريال وجداكثر 2/000/000ريال ( بر

حداقل 100/000ريال وجداكثر 2/000/000ريال ( بر اساس حجم اوراق )

10

بهای خدمات تشکيل پرونده واحد های صنعتی – دامداری و...

11

فروش نقشه

اساس حجم اوراق )

1/000/000ريال
حداقل 200/000ريال وحداكثر 1/000/000ريال

1/000/000ريال
حداقل 500/000ريال وحداكثر 3/000/000ريال

بند ( :)1اين عوارض هنگام صدور پروانه ،اصالح و يا پايان كار ساختمانی توسط شهرداری وصول ميگردد .بند ( :)2عوارض فوق از بناهايی كه توسط كمسيون ماده  100رای ابقاء صادر میشود نيز وصول ميگردد.
بند ( : )3بهای خدمات تشکيل پرونده  ،خدمات نصب كدپستی وپالك برای هر مالك صرفا فقط يکبار قابل وصول می باشد .
بند ( : )4كارشناسی فنی در زمانی قابل وصول می باشد  ،كه كارشناس فنی جهت كارشناسی به محل ملک مراجعت نمايد .
بند ( : )5بهای فروش اسناد مناقصه يا مزايده با توجه به حجم اوراق اسناد تعيين وحداكثر وحداقل آن برابر رديف 9جدول خواهد بود .
بند (  :)6بهای فروش نقشه بر حسب نوع نقشه ( رنگی يا سياه وسفيد ) وابعاد نقشه تعيين ومطابق بند 11جدول قابل وصول می باشد .

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه ()4-3بهای خدمات پسماند وحمل زباله براساس قانون پسماند -کد درآمدی 120110
ردیف

شرح

مصوبه سال 99

مصوب سال 1400

1/000/000ریال

1/500/000ریال

 800/000ریال

1/200/000ریال

1

بهای خدمات پسماند (حمل ودفن زباله مسکونی ) ساالنه

2

بهای خدمات پسماند (حمل ودفن زباله تجاری –صنو کم زباله ) ساالنه

3

بهای خدمات پسماند (حمل ودفن زباله تجاری –صنو پرزباله واماکن ادارای ) ساالنه

4

بهای خدمات پسماند عوارضی های اتوبان

5

مراکز درمانی وبیمارستانها وکلینیک های پزشکی

6

مجتمع های خدماتی ورفاهی وبین راهی (الماس درخشان و

7

شرکتهای صنعتی واقع در حریم

8

دندانپزشکی ها ،مطب ها ،داروخانه ها ورادیولوژی ها و...

9

مراکز اداری ونهادها وارگانهای دولتی وغیر دولتی ومراکز آموزشی بجز مدارس دولتی

10

رستوران وچلوکبابی وسالن های غذا خوری ( بزرگ وکوچک )

11

تاالرهای برگزاری جشن ومراسمات

12

خدمات تهیه غذا وغذا رسوانی وپوذیرایی از میهمانوان در منوازل ادارات ومجوالس

 70%عوووارض صوونفی سووال+ 99

(آشپزخانه ها )

1/000/000ریال

13

آبمیوه فر وشی ،بستنی فروشی وکافی شاپ ها وتولید آبلیمو وآبغوره و...

 100%عوووارض صوونفی سووال+ 99

14

طباخی ها (کله پزی ،سیراب شیردان ،عدسی وحلیم پزی و)..

براساس قیمت تمام شده شوهرداری

براساس قیمت تمام شده شهرداری با پیمانکار %15+

با پیمانکار  %15+هزینه های مدیریتی

هزینه های مدیریتی

100%عووووارض صووونفی سوووال 99

100%عوارض صنفی سال 2/000/000+ 1400ریال

800/000+ریال
براساس قیمت تمام شده شوهرداری

براساس قیمت تمام شده شهرداری با پیمانکار %15+

با پیمانکار  %15+هزینه های مدیریتی

هزینه های مدیریتی

براساس قیمت تمام شده شوهرداری

براساس قیمت تمام شده شهرداری با پیمانکار %15+

با پیمانکار  %15+هزینه های مدیریتی

هزینه های مدیریتی

%100عووووارض صووونفی سوووال 99

%100عوارض صنفی سال 2/000/000+ 1400ریال

800/000+ریال
 100%عوارض نوسازی ملک (اعم از
ملکی ،اجاره های ،رهنی یا وقفی )
100%عووووارض صووونفی سوووال 99

 100%عوارض نوسازی ملک در سال ( 1400اعم از
ملکی ،اجاره های ،رهنی یا وقفی )
100%عوارض صنفی سال 2/000/000+ 1400ریال

800/000+ریال
100%عووووارض صووونفی سوووال 99

100%عوارض صنفی سال 5/000/000+ 1400ریال

 2/500/000+ریال
 70%عوارض صنفی سال2/000/000 + 1400ریال
 100%عوارض صنفی سال 2/500/000 + 1400ریال

 1/500/000ریال
100%عووووارض صووونفی سوووال 99

 100%عوارض صنفی سال2/000/000 + 1400ریال

800/000+ریال

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ()4-3بهای خدمات پسماند وحمل زباله براساس قانون پسماند -كد درآمدی 120110
ردیف

شرح

مصوبه سال 1400

مصوبه سال 1399

بهای خدمات پسماند (حمل ودفن زباله تجاری –صنو پرزباله واماکن ادارای ) ساالنه
15

میوه فروشی ها ومرکبات وسبزی فروشی ها

16

جگرکی ها  ،کبابی ها

17

خرده فروشی مرغ وماهی وتخم مرغ وماکیان

18

اغذیه فروشی ها (ساندویج سرد وگرم ،پیتزا ومرغ سوخاری و) ...

19

صنایع چوبی (مبل سازی ومنبت کاری ودرودگری ونجاری )

20

تعویض روغنی

21

اتو سرویسها ( کارواش )

22

تولید آبلیمو وآبغوره و ترشی و ..وسبزیجات آماده

23

فروشگاه های زنجیره ای ( کوروش – رفاه – بسیجیان – و...

 100%عوارض صنفی سال 99

 100%عوارض صنفی سال 1400

1/200/000 +ریال

2/000/000+ریال

 60%عوارض صنفی سال 99

 60%عوارض صنفی سال 1400

800/000 +ریال

1/500/000 +ریال

80%عوارض صنفی سال 99

80%عوارض صنفی سال 1400

1/200/000 +ریال

2/000/000 +ریال

 100%عوارض صنفی سال1/000/000 +99ریال

 100%عوارض صنفی سال1/200/000 +1400ریال

80%عوارض صنفی سال 99

80%عوارض صنفی سال 1400

800/000 +ریال

1/000/000 +ریال

90%عوارض صنفی سال 99

90%عوارض صنفی سال 1400

 1/500/000 +ریال

 1/500/000 +ریال

70%عوارض صنفی سال 99

70%عوارض صنفی سال 1400

1/500/000 +ریال

2/500/000 +ریال

60%عوارض صنفی سال 99

60%عوارض صنفی سال 1400

1/200/000 +ریال

2/500/000 +ریال

100%عوارض صنفی سال 99

100%عوارض صنفی سال 1400

3/000/000 +ریال

4/000/000 +ریال

تبصره يک  :بهای خدمات مديريت پسماند كليه اماكن اداری ومراكز وموسسات آموزشی  ،شركت ه ای دولتی وخدماتی كه صنف محسوب نمی گردند معادل 100درصد عوارض نوسازی ملک ( اعم از ملکی  ،اجاره ای ،
رهنی يا وقفی ) برابر دستور العمل نحوه تعيين بهای خدمات مديريت پسماند بشماره /95255/3س مورخه  1385/07/17تعيين می گردد ودر صورت كمتر بودن حدمات پسماند از مبلغ 3/000/000ريال مبلغ
3/000/000ريال محاسبه می گردد.
تبصره دو – مساجد  ،حسينيه ها وتکايا از پرداخت بهای خدمات مديريت پسماند معاف می باشند بديهی است چنانچه در اين اماكن واحد های غير مرتبط ( مانند واحد تجاری و ) ..مستقر باشند متناسب با واحد ونوع
كسب مشمول پرداخت بهای خدمات مديريت پسماند خواهند بود .
تبصره سه – مدارس ( ابتدايی  ،راهنمايی .متوسطه ) دولتی و غير دولتی از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف می باشند .
تبصره چهار – كليه موسسات عام المنفعه غير انتفاعی رسمی به ثبت رسيده وبصورت عام المنفعه اداره می شود از سال  1398معاف می باشند
تبصره پنج  :برای آپارتمانهای استیجاری زیر  65متر (منطقه  %50 ) 3وباالتر از 65متر  %80بهای خدمات پسماند مربوط به بند یک جدول  3-5اخذ می گردد .
تبصره شش  :برای ناحیه شهری مهرگان برای ساختمانهای مهر بهای خدمات پسماند %80بهای خدمات پسماند سال 1400مسکونی می باشد .
تبصره هفت  :بهای خدمات پسماند برای واحد های تجاری ومسکونی طی سال های که خالی بوده باشد دریافت نمی گردد ،وبرای اثبات خالی بودن ارائه قبض برق و آب در دوره مربوطه الزامی است .
تبصره هشت  :بهای خدمات پسماند از ساختمان های نیم کاره قابل دریافت نمی باشد .

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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جدول تعرفه شماره ( )4-4بهاي خدمات غسالخانه وآرامستان -كد درآمدي 120108

مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

ردیف شرح بهاي خدمات
1

خدمات شستشووتغسيل وكفن ( بصورت كامل )

1/000/000ريال

2/000/000ريال

2

خدمات نگهداری جنازه در سردخانه تا 24ساعت

200/000ريال

1/000/000ريال

3

خدمات نگهداری جنازه در سردخانه پس از 24ساعت به ازای هر روز

200/000ريال

1/000/000ريال

4

خدمات نماز وتلقين

500/000ريال

2/000/000ريال

5

خدمات تشيع ودفن بصورت كامل ( شامل كندن قبر – پر كردن ––وسنگ لحد )

2/000/000ريال

3/000/000ريال

6

صدور جواز دفن

150/000ريال

--

7

كرايه حمل فوتی خارج از شهر تا مسافت 400كيلومتر رفت – هر كيلومتر

20/000ريال

30/000ريال

8

كرايه حمل فوتی خارج از شهر تا مسافت 400كيلومتر برگشت – هر كيلومتر

10/000ريال

15/000ريال

9

حمل فوتی داخل شهر و شهرها وروستاهای استان هر كيلومتر ( رفت وبرگشت )

10/000ريال

25/000ريال

10

تابلو اسم متوفی

300/000ريال

500/000ريال

11

تنظيم صدور سند قبور

100/000ريال

500/000ريال

12

فروش قبر به ازای هر حفره

2/000/000ريال

5/000/000ريال

13

فروش قبر خانوادگی به ازای هر متر مربع

---

3/000/000ريال

14

پيش فروش قبور به ازای هر حفره

5/000/000ريال

7/000/000ريال

15

خدمات آماده سازی داخل حجرات وقبور خانوادگی( به غير از بهای قبر )

به ازای هر متر مربع 10/000/000ريال

به ازای هر متر مربع 25/000/000ريال

16

خدمات آماده سازی قبور – سايبان

3/000/000ريال

به ازای بهای تمام شده هر متر مربع

17

خدمات كفن ودفن افراد بالصاحب ودرمانده ،

رايگان

رايگان

18

فروش قبر برای افراد بالصاحب ودرمانده

رايگان

رايگان

به استناد بند 4جزء ث ماده  88قانون پنج ساله ششم توسعه (( شهرداريها ودهياريها وسازمان اوقاف وامور خيريه مکلفند به منظور ارج نهادن به والدين  ،همسران وفرزندان شهدا وآزادگان وهمسران وفرزندان آنان  ،جانبازان وهمسران
وفرزندان جانبازان بيست درصد (  ) %25وباالتر ورزمندگان با سابقه حضور شش ماه وباالتر در جبهه را با رعايت وقفنامه در امامزادگانی كه دفن اموات در آنها مجاز می باشد وارامستان ها بدون اخذ هزينه اقدام نمايند .

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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جدول تعرفه شماره ()4-5بهاي خدمات ناشي از ترميم حفاري  ،حق لكه گيري وآسفالت و ...و بهاي خدمات جمع آوري نخاله هاي ساختماني -كد درآمدي 130101
مصوبه سال1399

پيشنهادي سال 1400

ردیف شرح بهاي خدمات
1

بهای خدمات ترميم آسفالت به ازای هر متر مربع

1/750/000ريال

2/500/000ريال

2

بهای خدمات ترميم موزاييک به ازای هر متر مربع

950/000ريال

1/500/000ريال

3

بهای خدمات ترميم كفپوش ،واش بتن به ازای هر متر مربع

1/200/000ريال

2/000/000ريال

4

بهای خدمات ترميم بتن به ازای هر متر مربع

800/000ريال

1/900/000ريال

5

بهای خدمات ترميم جداول به ازای هر متر طول

950/000ريال

1/400/000ريال

6

بهای خدمات ترميم خاكی به ازای هر متر مربع

250/000ريال

350/000ريال

7

بهای خدمات ترميم ناشی از مخلوط ريزی وزير سازی وبيس به ازای هر متر مربع

450/000ريال

850/000ريال

8

بهای خدمات ترميم كفپوش سنگی به ازای هر متر مربع

2/000/000ريال

3/500/000ريال

9

بهای خدمات ترميم فضای سبز به ازای هر متر مربع

1/500/000ريال

2/500/000ريال

10

بهای خدمات ترميم انهار وجدول كانيو به ازای هر متر طول

1/900/000ريال

3/000/000ريال

11

بهای خدمات جمع آوری نخاله ساختمانی به ازای هر سرويس كاميون 10تن

2/500/000ريال

4/500/000ريال

12

بهای خدمات جمع آوری نخاله ساختمانی به ازای هر سرويس خاور 8تن

2/000/000ريال

3/500/000ريال

13

بهای خدمات جمع آوری نخاله ساختمانی به ازای هر سرويس خاور5تن

1/500/000ريال

2/500/000ريال

 :)1درصورتيکه ادارات حفار ،نسبت به انجام تعهدات ترميم حفاريها اقدام ننمايند و شهرداری نسبت به ترميم اقدام كه خسارت آن براساس تعرفه فوق محاسبه خواهد شد.درصورتيکه اداره حفار ،راساً
نسبت به ترميم اقدام نمايد(برابر اصول فنی ومورد تائيد شهرداری) ،صرفاً  %10هزينه فوق دريافت ميگردد.

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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جدول تعرفه شماره ()4-6بهاي خدمات كارشناسي – فروش نقشه و ..كد درآمدي -130102
ردیف

شرح بهاي خدمات

1

فروش نقشه

مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

حداقل 200/000ريال وحداكثر

حداقل 500/000ريال وحداكثر 2/000/000ريال

1/000/000ريال
2

حق بازديد كارشناس فنی ( داخل شهر محمديه ومهرگان )

250/000ريال

400/000ريال

3

حق بازديد كارشناس فنی حريم و شركت های صنعتی و...

1/000/000ريال

2/000/000ريال

4

حق نقشه برداری با دوربين وتحويل زمين 100متر تا  –150به ازای هر مورد

2/000/000ريال

4/000/000ريال

5

حق نقشه برداری با دوربين وتحويل زمين از150مترتا  –250به ازای هر مورد

2/500/000ريال

5/000/000ريال

6

حق نقشه برداری با دوربين وتحويل زمين –از250به باال تا1000متر به ازای هر مورد

3/000/000ريال

6/000/000ريال

7

حق نقشه برداری با دوربين وتحويل زمين –از1000متربه باال به ازای هر مورد

4/000/000ريال

8/000/000ريال

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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جدول تعرفه شماره ()4-7بهاي خدمات آماده سازي وپيمانكاري -كد درآمدي  130106و130107
مصوبه سال 1399

پيشنهادي سال 1400

ردیف شرح بهاي خدمات
1

بهای خدمات آماده سازی اراضی مسکونی واداری و..واقع در كوچه های تا عرض 8متر

عرصه ×145/000ريال

عرصه ×300/000ريال

2

بهای خدمات آماده سازی اراضی مسکونی واداری و..واقع در كوچه های تاعرض 10متر

عرصه ×165/000ريال

عرصه ×400/000ريال

3

بهای خدمات آماده سازی اراضی مسکونی واداری و ..واقع در كوچه های تا عرض 12متر

عرصه ×190/000ريال

عرصه ×450/000ريال

4

بهای خدمات آماده سازی اراضی مسکونی واداری و ..واقع در كوچه های تا عرض 16متر

عرصه ×220/000ريال

عرصه ×550/000ريال

5

بهای خدمات آماده سازی اراضی مسکونی واداری و..واقع در كوچه های تا عرض 20متر

عرصه ×245/000ريال

عرصه ×600/000ريال

6

بهای خدمات آماده سازی اراضی مسکونی واداری و..واقع درخيابانهای اصلی وبلوارها

عرصه ×275/000ريال

عرصه ×800/000ريال

عرصه ×135/000ريال ×4

عرصه ×300/000ريال ×4

عرصه ×135/000ريال ×6

عرصه ×300/000ريال ×6

عرصه ×135/000ريال ×10

عرصه ×300/000ريال ×10

عرصه ×135/000ريال ×2

عرصه ×300/000ريال ×2
2/000/000ريال
2/500/000ريال

واقع در كوچه های تا عرض 8متر ( با كاربری تجاری)

7

بهای خدمات آماده سازی اراضی تجاری

8

بهای خدمات آماده سازی اراضی تجاری واقع در كوچه های تا عرض16متر

9

بهای خدمات آماده سازی اراضی تجاری واقع در بر خيابانهای اصلی وبلوارها

10

بهای خدمات آماده سازی اراضی با كاربری ورزشی _ آموزشی ( مدارس دولتی وغير دولتی )

11

اجرای پياده روسازی با كفپوش يا واش بتن به ازای هر متر مربع

1/200/000ريال

12

اجرای آسفالت محوطه يا پياده رو ( حدودا تا ضخامت 10سانت ) به ازای هر متر مربع

1/750/000ريال

( با كاربری تجاری)
( با كاربری تجاری)

تبصره  :هزينه آماده سازی به استناد تبصره 4ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضی وامالك واقع در طرحهای دولتی وشهرداری ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده واستفاده از امکانات شهری
بر عهده مالکين گذاشته شده است ،ودر صورت اجرای آماده سازی توسط شهرداری بهای خدمات آماده سازی از مالکين دريافت می گردد .
شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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تعرفه شماره ( – )4-8بهای خدمات تامين پاركينگ (مطابق با قانون) كه امکان تامين پاركينگ وجود ندارد (كد درآمدی )130109
ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض1399

عوارض جبران کمبود پارکینگ
1

برای واحدهای مسکونی به ازای

P×10×25

شماره،1479
1481و1480م

P×10×25

واحد پارکینگ

ورخه
1386/12/12
ورای شماره

عوارض جبران کمبود پارکینگ
3

برای واحدهای اداری به ازای هر

P×10×25

واحد پارکینگ

770مورخ
1391/10/18
و رای شماره
97الی
100مورخ
1392/02/16
ورای شماره
537مورخ

عوارض جبران کمبود پارکینگ
4

برای سایر کاربریها به ازای هر
هر واحد

P×10×25

1396/06/14
و رای شاره
1847مورخه
1397/09/20
دیوان عدالت
اداری ابطال
گردید .

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

توضیحات

عوارض1400

،1477 ،1478

عوارض جبران کمبود پارکینگ
2

محاسبه

به استناد آرای

هر واحد پارکینگ

برای واحدهای تجاری به ازای هر

ماخذ و نحوه

بند(:)1براساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث وتأمین پارکینگ برای ساختمانهاضروری میباشد.
بند ( :)2در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری یا مجوز مراجع
قانونی (کمیسیونهای ماده  5یا کمیتههای فنی طرحهای هادی) بدون تأمین پارکینگ ،پروانه ساختمانی صادر نماید:
 .1ساختمان در بر خیابانهای سریعالسیر به عرض  45متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.
 .2ساختمان درفاصله یکصدمتری تقاطع خیابانهای به عرض  45متر وبیشتر واقع شده ودسترسی به محل اتومبیل رو
نداشته باشد.
 .3ساختمان درمحلی قرارگرفته باشدکه ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را
نداده است.
 .4ساختمان در بر کوچههایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ،امکان عبور اتومبیل نباشد.
 .5ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ،احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
 .6در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از ن ظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ
نمود.
بند ( :)3شیب مقرر در بند  5بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.
بند ( :)4شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانهای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث
پارکینگ عمومی هزینه نماید.
بند ( :)5ضریب  Kباید متناسب باهزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.
بند(:)6شهرداریها مکلف هستندعوارض دریافتی ازپارکینگهای تامین نشده رادربرای احداث پارکینگهای عمومی هزینه
نمایند( .پارکینگ  *25ضریب پارکینگ * * pتعداد)
بند( : )7هزینه تامین پارکینگ بابت تجاریهای خطی شهر محمدیه وناحیه شهری مهرگان که امکان تامین پارکینگ وجود
ندارد ،بر اساس ضوابط دفترچه طرح هادی وتفضیلی قابل دریافت می باشد
بند( :) 8ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده  100ارجاع داده می شوند یا به دلیل
کسر یا حذ

پرداخت جرائم کمیسیون می گردند.

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

پاکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند عوارض موضوع این بند قابل وصول نمی باشدو فقط مشمول

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
66

تعرفه شماره ( -)4-9ارزش افزوده
در مورد متقاضيان پروانه ساختمان ويا دارای تخلفات ساختمانی كه كميسيون ماده صد رای جريمه صادر نموده از آيتمهای ذيل مطابق آيتم های اعالمی مشمول محاسبه ماليات بر
ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالياتی كشور می باشد ( طبق نامه 15531مورخه  89/09/13سازمان امور مالياتی ونامه 29261/1/1مورخه 89/06/31سازمان شهرداريها )(امالك
مسکونی-تجاری اداری-صنعتی-بهداشتی-باغات-فضای سبز وساير كاربريها)
 -1كارشناس وفروش نقشه
 -2حق آسفالت ،لکه گيری وترميم حفاری -خدمات پيمانکاری
 -3خدمات پسماند
 -4آگهی های تجاری وتابلوهای تبليغاتی
 -5آماده سازی
 -6كاركرد ماشين آالت
 -7درآمد خدمات روز بازارها
-8خدمات آرامستان ( تدفين و)...
-9فروش اموال منقول واسقاط
-10خدمات غسالخانه وآرامستان
-11ساير كدهای درآمدی بر اساس نامه شماره 15531مورخه 1389/9/13سازمان امور مالياتی كل كشور
شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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فصل پنجم
درآمد حاصل از وجوه واموال
شهرداری

68

جدول تعرفه شماره ( )5-1مال االجاره ساختمان ها وتاسيسات شهرداري  -كدهاي درآمدي 140101و140103
ردیف شرح بهاي خدمات

مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

20/000ريال ( روزانه )

25/000يال
25/000ريال

1

اجاره زمين جهت داير نمودن بازار روز وبازار های هفتگی – به ازای هر متر مربع

2

اجاره زمين جهت داير نمودن غرفه ( داربست )جهت فروش ميوه وتره بار -هر متر مربع – روزانه

25/000ريال

3

اجاره زمين جهت داير نمودن نمايشگاه كتاب – هر متر مربع – روزانه

12/000ريال

12/000ريال

4

اجاره زمين جهت داير نمودن نمايشگاه عرضه محصوالت – هر متر مربع – روزانه

20/000ريل

25/000ريال

5

اجاره دكه های سطح شهر

بر اساس نظريه كارشناس رسمی

بر اساس نظريه كارشناس رسمی

6

اجاره سالن ورزشی منطقه 6ومهرگان – به ازای هر سانس

500/000ريال

600/000ريال

7

كرايه كمپرسور باد كوچک – به ازای هر ساعت

100/000ريال

500/000ريال

8

كرايه كمپکتور به ازای هر ساعت

150/000ريال

700/000ريال

9

اجاره زمين چمن شهرداری – به ازای هر سانس

1/500/000ريال

1/500/000ريال

10

اجاره زمين در داخل پارك های سطح شهر –جهت دست فروشی – به ازای هر متر مربع – روزانه

30/000ريال

30/000ريال

11

اجاره مکان ( زمين ) جهت نصب دكل مخابراتی ( همراه اول – ايرانسل – رايتل و)..

از طريق قرارداد با اخذ مجوز

از طريق قرارداد با اخذ مجوز

12

ساماندهی وانت های سطح شهر ( خشکبار ) -روزانه

100/000ريال

100/000ريال

13

ساماندهی وانت های سطح شهر ( تره بار ) -روزانه

200/000ريال

200/000ريال

14

ساماندهی وانت ها يا اشخاص در جايگاه نخاله – روزانه

30/000ريال

300/000ريال

15

كرايه حمل بنز  -1921درون شهری -به ازای هر سرويس

1/000/000ريال

2/000/000ريال

16

كرايه حمل خاور 8تن – درون شهری -به ازای هر سرويس

800/000ريال

1/000/000ريال

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

69

جدول تعرفه شماره ( )5-1مال االجاره ساختمان ها وتاسيسات شهرداري  -كدهاي درآمدي 140101و140103
مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

ردیف شرح بهاي خدمات
17

كرايه حمل كمپرسی ايسوزو – دورن شهری – به ازای هر سرويس

800/000ريال

1/000/000ريال

18

كرايه حمل نيسان – درون شهری – به ازای هر سرويس

600/000ريال

800/000ريال

19

كرايه لودر L120هپکو – به ازای هر ساعت

2/000/000ريال

3/500/000ريال

20

كرايه بابکت – به ازای هر ساعت

1/500/000ريال

2/000/000ريال

21

كرايه باالبر – كمپرسور -به ازای هر ساعت

300/000ريال

700/000ريال

22

كرايه ركيتيفاير ودستگاه جوش -به ازای هر ساعت

200/000ريال

300/000ريال

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

70

فصل ششم
درآمد های اتفاقی که به موجب قانون
وصول می شود ( جرایم کمیسیون
وغرامت ها و..
71

جدول تعرفه شماره ( )6-1تعرفه جرایم كميسيون ماده  - 100كد درآمدي 160205

شرح

ردیف

مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

قيمت منطقه ای ×عرض ملک ×ارتفاع ساختمان

قيمت منطقه ای ×عرض ملک ×ارتفاع ساختمان

2/800/000ريال

1

جرايم تاخير در اجرای نمای ساختمان

2

جرائم تخلفات ساختمانهای بتون آرمه ( بتون مسلح) هر متر مربع – منطقه يک

1/393/000ريال

3

جرائم تخلفات ساختمانهای اسکلت بتونی با هرنوع سقف تا5طبقه هر متر مربع -منطقه يک

1/393/000ريال

2/800/000ريال

4

جرائم تخلفات ساختمانهای اسکلت بتونی از 5طبقه به باال هر متر مربع -منطقه يک

1/542/000ريال

3/100/000ريال

5

جرائم تخلفات ساختمانهای اسکلت فلزی با هرنوع سقف تا 5طبقه هر متر مربع -منطقه يک

1/393/000ريال

2/800/000ريال

6

جرائم تخلفات ساختمانهای اسکلت فلزی  5طبقه به باال هر متر مربع – منطقه يک

1/542/000ريال

3/100/000ريال

7

جرائم تخلفات ساختمانهای با اسکلت مختلف وستونهای فلزی هر متر مربع -منطقه يک

1/393/000ريال

2/800/000ريال

8

جرائم تخلفات ساختمانهای بتون آرمه ( بتون مسلح) هر متر مربع -ساير مناطق

1/232/000ريال

2/500/000ريال

9

جرائم تخلفات ساختمانهای اسکلت بتونی با هرنوع سقف تا5طبقه هر متر مربع -ساير مناطق

1/232/000ريال

2/500/000ريال

10

جرائم تخلفات ساختمانهای اسکلت بتونی از 5طبقه به باال هر متر مربع -ساير مناطق

1/364/000ريال

2/700/000ريال

11

جرائم تخلفات ساختمانهای اسکلت فلزی با هرنوع سقف تا 5طبقه هر متر مربع -ساير مناطق

1/232/000ريال

2/500/000ريال

12

جرائم تخلفات ساختمانهای اسکلت فلزی  5طبقه به باال هر متر مربع -ساير مناطق

1/364/000ريال

2/700/000ريال

13

جرائم تخلفات ساختمانهای با اسکلت مختلف وستونهای فلزی هر متر مربع -ساير مناطق

1/232/000ريال

2/500/000ريال

14

جرائم تخلفات ساختمانهای آجری هر متر مربع

884/000ريال

1/800/000ريال

15

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

480/000ريال

720/000ريال

16

جرائم تخلفات ساختمانهای تمام چوبی هر متر مربع

480/000ريال

720/000ريال

17

جرائم انبار برای ساختمانهای تجاری هر متر مربع

1/121/000ريال

2/450/000ريال

18

جرائم انبار در ساختمانهای مسکونی هر متر مربع

759/000ريال

1/550/000ريال

19

جرائم ساختمانهای اسکلت آجری يابلوك سيمانی باهرنوع سقف هر متر مربع

759/000ريال

1/550/000ريال

20

جرائم تخلف انبارها با دهانه بيش از  4متر هر متر مربع

404/000ريال

800/000ريال

21

جرائم تخلف اسکلت فلزی يا سوله پيش ساخته با هرنوع سقف هر متر مربع

480/000ريال

960/000ريال

22

جرائم تخلف سالنها يا توقفگاهها و گاراژها هر متر مربع

480/000ريال

 960/000ريال

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
72

جدول تعرفه شماره ( )6-1تعرفه جرایم كميسيون ماده  - 100كد درآمدي 160205
مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

شرح

ردیف

23

جرائم تخلفات مصالح بنايی سنگ و آجر و بلوك با هر نوع سنگ هر متر مربع

404/000ريال

800/000ريال

24

جرائم تخلفات اسکلت فلزی با ستونهای بتون آرمه هر متر مربع

759/000ريال

2/250/000ريال

25

جرائم تخلفات هر نوع مصالح و سقف هر متر مربع

380/000ريال

1/140/000ريال

26

جرائم تخلفات آشيانه و سايبان هر متر مربع

380/000ريال

760/000ريال

27

جرائم تخلفات پايه های چوبی و مصالح بنايی با هرنوع سقف هر متر مربع

209/000ريال

320/000ريال

28

جرائم تخلفات پايه های فلزی يا بتون آرمه با هرنوع سقف هر متر مربع

543/000ريال

1/100/000ريال

29

جرائم تخلفات تاسيسات و ساير موارد

147/000ريال

300/000ريال

30

جرائم تخلفات دستگاههای حرارت مركزی با شوفاژ و سانترال

437/000ريال

875/000ريال

31

جرائم تخلفات دستگاههای تهويه مطبوع گرمايشی و خنک كننده

480/000ريال

960/000ريال

32

جرائم تخلفات آسانسور هر متر مربع

209/000ريال

420/000ريال

33

جرائم تخلفات انواع مخازن اعم اززيرزمينی و هوايی

543/000ريال

1/100/000ريال

34

جرائم تخلفات بالکن در ساختمانهای مسکونی هر متر مربع

766/000ريال

1/550/000ريال

35

جرائم تخلفات بالکن در ساختمانهای تجاری هر متر مربع

766/000ريال

2/500/000ريال

36

جرائم تخلفات سکوها و باراندازها هر متر مربع

480/000ريال

960/000ريال

37

جرائم تخلفات ديواركشی باهرنوع مصالح هر متر مربع

209/000ريال

830/000ريال

38

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

766/000ريال

1/530/000ريال

39

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

884/000ريال

1/770/000ريال

40

جرائم تخلفات سوله با هرنوع پوشش تادهانه بيش از  20متر هر متر مربع

884/000ريال

1/770/000ريال

41

جرائم تخلفات سالن های مرغداری ودامداری با هر نوع سقف هر متر مربع

641/000ريال

1/280/000ريال

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
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جدول تعرفه شماره ( )6-1تعرفه جرایم كميسيون ماده  - 100كد درآمدي 160205
مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

شرح

ردیف

42

ساختمانهای پيش ساخته هر متر مربع

1/144/000ريال

3/400/000ريال

43

جرائم تخلفات سيلوها هر متر مربع

766/000ريال

1/530/000ريال

44

جرائم تخلفات سردخانه ها هر متر مربع

884/000ريال

1/770/000ريال

45

جرائم تخلفات چاه نيمه عميق برقی يا ديزلی هرحلقه

69/000/000ريال

105/000/000ريال

46

جرائم تخلفات چاه عميق ديزلی هرحلقه

230/000/0000ريال

345/000/000ريال

47

جرائم تخلفات چاه عميق برقی هرحلقه

276/000/000ريال

414/000/000ريال

48

هزينه نصب و فک پلمپ هر مورد

3/450/000ريال

4/140/000ريال

49

جرائم تخلفات حاصل از احداث استخر در زمينهای كشاورزی هر متر مکعب

333/000ريال

660/000ريال

50

جرائم تخلفات حاصل ازاحداث انبار وتاسيسات كشاورزی هر متر مربع

568/000ريال

850/000ريال

51

جر يمه حذف پاركينگ مسکونی

28/368/000ريال

35/000/000ريال

52

جريمه حذف پاركينگ تجاری

82/000/000ريال

90/000/000ريال

53

جرائم تخلفات حاصل از احداث بالکن تجاری هر متر مربع

2/110/000ريال

3/165/000ريال

54

جرائم تخلفات تجاری همکف هر متر مربع

3/164/000ريال

4/740/000ريال

55

جرائم تخلفات حاصل از احداث بالکن تجاری هر متر مربع – بلوار مطهری

2/385/000ريال

3/580/000ريال

56

جرائم تخلفات تجاری همکف هر متر مربع -بلوار مطهری

3/577/000ريال

5/365/000ريال

57

جرائم اضافه ارتفاع مسکونی مغاير با ضوابط طرحهای توسعه شهری ومفاد پروانه ساختمانی هر متر مربع

قيمت منطقه ای × ×12سطح بنا ×اختالف ارتفاع

قيمت منطقه ای × ×10سطح بنا ×اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز

58

جرائم اضافه ارتفاع تجاری مغاير با ضوابط طرحهای توسعه شهری ومفاد پروانه ساختمانی هر متر مربع

59

جرائم اضافه ارتفاع اداری وصنعتی مغاير با ضوابط طرحهای توسعه شهری ومفاد پروانه ساختمانی هر متر مربع

احداثی با ارتفاع مجاز
ارتفاع مجاز

ارتفاع مجاز

قيمت منطقه ای × ×24سطح بنا ×اختالف ارتفاع

قيمت منطقه ای × ×12سطح بنا ×اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز

احداثی با ارتفاع مجاز
ارتفاع مجاز

ارتفاع مجاز

قيمت منطقه ای × ×12سطح بنا ×اختالف ارتفاع

قيمت منطقه ای × ×12سطح بنا ×اختالف ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز

احداثی با ارتفاع مجاز
ارتفاع مجاز

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

ارتفاع مجاز

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري
74

جدول تعرفه شماره ( )6-1تعرفه جرایم كميسيون ماده  - 100كد درآمدي 160205
ردیف

60

شرح

جرائم اضافه ارتفاع ورزشی ،فرهنگی وهنری ،آموزشی وبهداشتی ودرمانی ،پزشکی وساير
مغاير با ضوابط طرحهای توسعه شهری ومفاد پروانه ساختمانی هر متر مربع

مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

قيمت منطقه ای × ×12سطح بنا ×اختالف

قيمت منطقه ای × ×12سطح بنا ×اختالف ارتفاع احداثی با

ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز

ارتفاع مجاز

ارتفاع مجاز

ارتفاع مجاز

805/000ريال

1/000/000ريال
1/500/000ريال
1/500/000ريال

61

جرايم فنس كشی بدون اخذ مجوزهر متر طول

62

جرايم افزايش تراز پياده رو هر متر مربع

1/380/000ريال

جرايم حق مرغوبيت ناشی از افزايش ارتفاع در نيم طبقه تجاری ،زيرزمين انباری ،پيلوت ههر

1/380/000ريال

63

متر مربع
64

جرايم تخلفات تجاری در طبقات در معابر با عرض 30متر وبيشتر هر متر مربع

1/438/000ريال

4/000/000ريال

65

جرايم تخلفات تجاری در طبقات در معابر با عرض كمتر از 30متر هر متر مربع

966/000ريال

3/000/000ريال

66

جرايم تخلفات تجاری در طبقات در بلوار مطهری هر متر مربع

1/100/000ريال

4/500/000ريال

شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو

رئيس شوراي اسالمي شهرمحمدیه
شمس اله غالمي

فرماندار شهرستان البرز
محمد نصيري

75

جدول تعرفه شماره ()6-2جرایم سد معبر – توقيف خودرو – تخليه ودفن نخاله در جایگاه هاي پسماند -كد درآمدي 160208
مصوبه سال 1399

مصوب سال 1400

ردیف

جريمه سد معبر

600/000ريال

600/000ريال

1

تعرفه صدور مجورز فعالیت (ماهیانه )

500/000ريال

500/000ريال

2

جريمه بدون مجوز فعاليت توسط خاور درحريم شهر-ماهيانه

2/000/000ريال

2/000/000ريال

3

جريمه بدون مجوز فعاليت توسط بنز در حريم شهر –ماهيانه

3/000/000ريال

3/000/000ريال

4

جريمه بدون مجوز فعاليت توسط پيکان وانت ويا كمتر در حريم شهر

600/000ريال

600/000ريال

5

جريمه بدون مجوز فعاليت توسط تراكتور درحريم شهر

 1/000/000ريال

 1/000/000ريال

6

مجوز فعاليت خودروهای سنگين عمرانی ،لودر ،گريدر ،زنجيری و...ماهيانه

 4/000/000ريال

 4/000/000ريال

1

شرح

تخليه نخاله در جایگاه پسماند
7

خاور هر سرویس

150/000ريال

200/000ريال

8

کامیون  10تن هر سرویس

300/000ريال

400/000ريال

9

کامیون  16تن هر سرویس

500/000ريال

600/000ريال

10

کامیون  18چرخ هر سرویس

1/000/000ريال

1/500/000ريال

11

وانت وباکس اسکیپ لودر (موتور سه چرخ ) هر سرویس

100/000ريال

100/000ريال

12

تراکتور

150/000ريال

200/000ريال
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جدول تعرفه شماره ( )6-3جرایم روزانه اشغال مجاز پياده رو با مصالح ساختماني در معابر عمومي  -كد درآمدي 160207
شرح

ردیف

مصوب سال 1400

مصوبه سال 1399

جرایم روزانه اشغال مجاز پياده رو با مصالح ساختماني در معابر عمومي
به استناد ماده  85قانون كار جمهوری اسالمی وماده  11قانون مصوب شورای عالی حفاظت از بهداشت محيط شهری اعمال ميگردد (.اخطار كتبی ،مراجعه مالک ،عدم مراجعه مالک

1

معابر  16متر وباالتر (برای مسکونی ضريب هفت دهم وبرای تجاری ضريب ) 1

2

معابر  12تا 16متر (برای مسکونی ضريب شش دهم ،وبرای تجاری ضهريب هشهت

قيمت منطقه ای ×مساحت معابر اشغال شده ×نوع

قيمت منطقه ای ×مساحت معابر اشغال شده

كاربری ×تعداد روز

×نوع كاربری ×تعداد روز

قيمت منطقه ای ×مساحت معابر اشغال شده ×نوع

قيمت منطقه ای ×مساحت معابر اشغال شده

كاربری ×تعداد روز

×نوع كاربری ×تعداد روز

قيمت منطقه ای ×مساحت معابر اشغال شده ×نوع

قيمت منطقه ای ×مساحت معابر اشغال شده

كاربری ×تعداد روز

×نوع كاربری ×تعداد روز

قيمت منطقه ای ×مساحت معابر اشغال شده ×نوع

قيمت منطقه ای ×مساحت معابر اشغال شده

كاربری ×تعداد روز

×نوع كاربری ×تعداد روز
20/000ريال

دهم )
3

معابر  10تا 12متر (برای مسکونی وتجاری باضريب پنج دهم )

4

معابر  8تا 10متر (برای مسکونی وتجاری باضری پنج دهم )

5

هزينه نگهداری هرگونه مصالح ساختمانی هرتن -

5/000ريال

6

هزينه نگهداری اقالم سد معبر وابزار آالت ساختمانی روزانه

10/000ريال

100/000ريال

7

هزينه نگهداری اقالم سد معبر ساير وسايل مغازه ها روزانه

20/000ريال

100/000ريال
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تبصره يک  :در زمانی كه بعد از صدور پروانه ساختمانی مالکين در حين ساخت تخلف ساختمانی نمايند ،اقدام به اضافه بنا ی تجاری دركليه طبقات وهمکف نمايدوپس از ارجهاع بهه كميسهيون
ماده صد عالوه برمبلغ جرايم كميسيون بايستی عوارض پذيره تجاری ومازاد سطح تراكم تجاری (ونيم طبقه )را پرداخت نمايد وعوارض انطباق كاربری قابل دريافت نمی باشد.
تبصره دو  :تبصره دو  :در زمانی كه بعد از صدور پروانه ساختمانی مالکين در حين ساخت تخلف ساختمانی نمايند واقدام به اضافه بنا ی مازاد مسکونی دركليه طبقهات نمايهدوپس از ارجهاع بهه
كميسيون ماده صد عالوه برمبلغ جرايم كميسيون بايستی عوارض پذيره مسکونی ومازاد تراكم ساختمانی ودر صورتی كه تخلف ساختمانی بصورت بالکن وپيش آمدگی باشد عوارض بالن وپيش
آمدگی را پرداخت نمايند.
تبصره سه  :در زمانی كه بعد از صدور پروانه ساختمانی مالکين اقدام به تغيير كاربری نسبت به پروانه های صادره نمايند وموضوع به كميسيون ارجاع گردد عالوه بر جرايم رای كميسيون بايسهتی
مابه التفاوت عوارض پذيره مربوطه را نسبت به كاربری جديد ود ر صورت احداث مازاد بر پروانه عوارض مازاد تراكم را پرداخت نمايد .وعوارض انطباق كاربری قابل دريافت نمی باشد .
تبصره چهار  :در زمانی كه كاربری ملک تجاری باشد ،در زمان صدور پروانه پذيره پروانه های تجاری به نرخ تعرفه اخذ ودرصورت احداث بنا مازاد بر تراكم پايهه فهروش تهراكم بهه قيمهت تعرفهه
دريافت می گردد .وعوارض ارزش افزوده ناشی از تغيير كاربری ( انطباق كاربری ) قابل دريافت نمی باشد .
تبصره پنج  :در زمانی كه كاربری ملک مسکونی ويا غير از تجاری بوده وبه كاربری تجاری تبديل گردد  ،عوارض ارزش افزوده ناشی از انطباق كاربری برای ملک مورد نظر بر حسب پروانهه اعيهان
احداثی تجاری در طبقه همکف  ،براساس تعرفه دريافت می گردد ودر صورت احداث بنا مازاد بر تراكم پايه عوارض مازاد تراكم بر اساس نوع كاربری بنا های احهداثی بهر اسهاس تعرفهه مصهوب
دريافت می گردد .
تبصره شش  :مالکينی كه بدهی مربوط به عوارضات پروانه  ،پايانکار  ،عوارض ساالنه كسب وساير عوارض  ،به جزء جرائم كميسيون ماده صد وتجديد نظر و77وعوارض نوسازی وپسهماند بصهورت
نقدی ويکجا پرداخت نمايند  ،جهت تشويق وترغيب در پرداخت  ،مشمول پرداخت  %80تا  %75بدهی خود می باشند  .الزم بذكر است كه برای موارد فوق جداگانه از شورای اسالمی شههر مجهوز
دريافت خواهد شد .
شهردار محمدیه
یحيي رحيم لو
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