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تعاریف
عوارض محلي  :به عوارضمي اطال مي گردد که اختيار برقراری و وضمع آن مطابق بند  16ماده  80قانون تشمكيالت  ،وظایف و انتخابات شموراهای اسالمي
کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375/3/1و اصالحت بعدی آن مي باشد .
عوارض محلي عوارضمي اسمت که فارغ از توليد (اعم از کاال و محصمول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود) در محدوده شهرو حریم شهر تعلق
ميگيرد .از انواع عوارض محلي مي توان عوارض وضع شده برای زمين ،ساختمان ،ماشين آالت و عوارض کسب و پيشه  ،حرف و مشاغل خاص را نام برد.
عوارض ملي  :به کليه عوارضي اطال مي شود که مرجع برقراری آن شورای اسالمي شهر نبوده و قانونگذار صالحيت برقراری آن را تعيين نموده است.
عوارض ناپایدار  :مانند عوارض مازاد بر تراکم مجاز  /جرائم ناشي از آراء قطعي کميسيون ماده100و ...
عوارض پایدار  :مانند عوارض ملي /نوسازی یا سطح شهر /خودرو 5 /درصد بليط مسافر  /صدور پروانه ساختماني /کسب و پيشه  ،حرف و مشاغل خاص و ...
 :Sمساحت عرصه و اعيان
 : Pمنظور از ( )Pقيمت منطقه ای عرصه امالک باقرشهر که به تصویب جانشين شورای اسالمي شهر رسيده است  ،مي باشد.
 : Kضریب ( )Pاست و در تعرفه های مختلف حسب صالحدید جانشين شورای اسالمي شهر متفاوت است.
 -1واحد مسمكوني  :عبارت اسمت از کليه ساختمان هایي که برای سكونت افراد و یا خانواده ساخته مي شود و شامل اتا  ،آشخزخانه و سرویس های الزم
مي باشد .
 - 2واحدتجاری  :عبارت اسمت از کليه سماختمانهایي که برابر تبصمره ییل بند  24ماده  55قانون شمهرداری ها به منظور اسممتفاده کسب و پيشه و تجارت
احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعاليت داشته باشند .
( موسمسمات عمومي  ،دولتي  ،غيردولتي  ،وابسته ب ه دولت و نهادهای انقالب اسالمي که با اصول بازرگاني اداره مي شوند و مشمول پرداخت ماليات هستند
در این تعرفه واحد تجاری محسوب مي شوند ) .
 - 3واحد صنعتي :عبارت است از کليه ساختمان هایي که به منظوراستفاده صنعتي و یا ایجاد کارگاههای صنعتي و توليدی احداث مي شوند صنعت توریسم
 ،جهانگردی و ایرانگردی با تایيد سازمان ایرانگردی و جهانگردی اگرمشمول تعریف تجاری نگردد دراین قسمت قرار مي گيرد .
 - 4واحد اداری  :عبارت است از کليه ساختمان ها ی دولتي و نهادهای انقالب اسالمي  ،ساختمان هایي که از شمول تعریف بندهای  1و  2و  3خارج باشند
در ردیف واحد اداری قرار مي گيرد .
 - 5واحد آموزشمي  :عبارت است از کليه ساختمان هایي که در کاربری آموزشي با تائيدیه سازمان آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالي به منظور احداث
مهدکودک  ،کليه مدارس آموزشي ( اعم از کودکستان  ،دبستان  ،مدارس راهنمایي  ،دبيرستان ها  ،دانشگاه ها  ،حوزه علميه و سایر مراکز آموزشي ) احداث
و مورد بهره برداری قرار مي گيرد .
 - 6مراکز بهداشتي و درماني  :عبارت است از کليه ساختمان هایي که در کاربری مربوطه ( بهداشتي و درماني ) با تائيد سازمان بهداشت و درمان به منظور
احداث حمام عمومي – تاسيسات بهزیستي – خانه بهداشت – بيمارستان ها – درمانگاه ها – مراکز بهداشتي – آزمایشگاه ها  ...احداث و مورد بهره برداری
قرار مي گيرد .
 - 7اماکن ورزشي  :عبارت است از اماکن ورزشي و تربيتي که درکاربری مربوطه با تائيد اداره کل تربيت بدني احداث و مورد بهره برداری قرار مي گيرد .
 - 8تاسميسات و تجهيزات شهری  :عبارت است از تاسيسات و تجهيزات شهری مانند  :آب  ،پست ترانسفورماتور  ،پست بر  ،گاز  ،مخابرات و  ...که جهت
رفاه عمومي شهروندان احداث مي گردد .
 - 9اماکن تاریخي و فرهنگي  :عبارت است از ساختمان هایي که در کاربری مربوطه از قبيل موزه ها  ،کتابخانه ها  ،سالن اجتماعات  ،نمایشگاه ها ( فرهنگي
 ،هنری و  ) ...سالن سينما  ،تئاتر  ،احداث و مور بهره برداری قرار مي گيرد .
 - 10تجاری متمرکز  :به سمماختمان هایي اطال مي شممود که فقط به عنوان تجاری مورد بهره برداری قرار مي گيرد و طبقات آن به صممورت مسممكوني یا
کاربری غيرتجاری مورد استفاده واقع نمي شود  .مانند  ،پاساژها  ،مغازه های واقع در محدوده بازار و ....
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قیمت منطقه ای عرصه امالک با عنایت به بلوک بندی و عرض معابر و نوع کاربری به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
-1قیمت های منطقه ای با اعمال ضریب مربوط به نوع کاربری امالک به شرح جدول ذیل تعدیل می گردد.
ردیف

ضرایب تعدیل

نوع کاربری

1

صنعتی –کارگاهی،حمل و نقل ،انبار و توقفگاه

4.0

2

خدماتی ،آموزشی،فرهنگی ،بهداشتی –درمانی،تفریحی-ورزشی،گردشگری ،هتلداری و ...

4.0

3

کشاورزی  :الف (باغات ،اراضی مزروعی آبی،دامداری،دامپروری،پرورش طیور و آبزیان،پرورش

4.0

گل و گیاه و )...
0

کشاورزی  :ب ( اراضی مزروعی دیمی )

4.3

5

سایر

4.0

 -2تشخيص نوع کاربری عرصه امالک به شرح ییل صورت مي پذیرد.
-2-1کاربری امالک بر اساس نوع کاربری مندرج در سند رسمي و یا سایر اسناد منبته مربوطه مي باشد.
-2-2در خصوص امالکي که کاربری آنها مشخص نمي باشد ،بر اساس نوع کاربری اعياني احداث شده در آنها و در خصوص اعياني ها با کاربری
متفاوت (مختلط)بر اساس قدرالسهم عرصه هر یک از اعياني های مستحدثه و نوع کاربری آنها تعيين مي گردد.
-3قيمت های منطقه ای عرصه مندرج در جداول پيوست این مجموعه ،مربوط به معابر با عرض  12متر و به ازای هر متر (با ضریبي از متر) مازاد
یا کسری نسبت به مبنای مذکور ،حسب مورد  2درصد به قيمت های مزبور اضافه یا کسر مي گردد.
تذکر  :افزایش  2درصدی مذکور در ارزش عرصه برای معابر باالی 20متر جهت امالک با کاربری مسكوني و معابر باالتر از 30متر برای سایر
کاربری ها محاسبه نمي گردد.
 -4در محاسبه ارزش عرصه هایي که دارای  2بر یا بيشتر مي باشند باالترین ارزش معبر مربوطه مالک عمل خواهد بود مشروط بر این که از
معبر مذکور راه عبور داشته باشد.
-5ارزش عرصه امالک واقع در بر ميادین معادل باالترین ارزش معبری است که از آن ميدان منشعب مي شود.
 -6ارزش عرصه امالکي که بر بزرگراه اتوبان مسيل حریم راه آهن و نهر قرار دارند تا زماني که شرایط استفاده و عبور و مرور از آنها ،نظير خيابانهای
داخلي شهر جهت دسترسي به ملک مورد نظر مهيا نباشد و رفت وآمد آنان از خيابانهای دیگر صورت پذیرد برابر خيابان مورد استفاده محاسبه
مي شود.
-7قيمت منطقه ای عرصه سراها ،پاساژها و کاروانسراها بر اساس باالترین قيمت منطقه ای معبری که از آن منشعب مي شوند محاسبه مي شود.
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محدوده بلوک  1منطقه باقرشهر
شمال :سه راه خير آباد -خيابان گلشني و امتداد آن تا اتوبان بهشت زهرا (س)
شر :جاده قدیم تهران -قم(شهيد رجائي)
جنوب  :خيابان شهيد فيروزی (توریست )
غرب :بزرگراه بهشت زهرا ( اتوبان صالح آباد )
محدوده بلوک  2منطقه باقرشهر
شمال:خيابان شهيد فيروزی(توریست )
شر  :جاده قدیم تهران – قم (شهيد رجائي)
جنوب :اتوبان شمالي بهشت زهرا (س)
غرب :بزرگراه بهشت زهرا(اتوبان صالح آباد)
محدوده بلوک3منطقه باقرشهر
شمال :بلوار پژوهشگاه صنعت نفت وضلع شمالي پاالیشگاه و امتداد آن تا خط راه آهن تهران –مشهد
شر :امتداد خط راه آهن تهران-مشهد و ادامه آن تا بخش 12ثبتي با بخش مجاور
جنوب  :خيابان فلسطين و خيابان سفير اميد و امتداد آن تا بخش  12ثبتي با بخش مجاور
غرب:جاده قدیم تهران-قم(شهيد رجائي)
محدوده بلوک  0منطقه باقرشهر
شمال:خيابان فلسطين و خيابان سفير و امتداد آن تا بخش  12ثبتي با بخش مجاور
شر  :جاده قوچ حصار و درسون آباد تا حد فاصل بخش  12ثبتي با بخش مجاور
جنوب :خيابان سایت و امتداد آن تا کمربندی ورامين
غرب :جاده قدیم تهران-قم(شهيد رجائي)

قيمت منطقه ای هر متر مربع عرصه خيابان  12متری

شماره بلوک
مسكوني

اداری

تجاری

بلوک 1

290.000

400.000

600.000

بلوک2

250.000

400.000

540.000

بلوک3

250.000

400.000

540.000

بلوک4

160.000

260.0000

350.000
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بخش اول
عوارض صدور
پروانه های ساختمانی
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تعرفه شماره ( - )1-1عوارض احداث بنا در کاربری های مسکونی
منشاء

بند  10ماده 04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  54قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانونی

عوارض زیر بنا بصورت تك واحدی به ازاء هر

محاسبه
k.p.s
بلوک1

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه

شماره بلوک

بلوک2

بلوک3

بلوک0

متر مربع
1

در حد تراکم پایه %04

1/5

1/5

1/5

2

2

در حد تراکم %124و %104

0

0

0

0

3

در حد تراکم %204

5

5

5

0

0

در حد تراکم %344

0

0

0

14

5

در حد تراکم %304

0/5

0/5

0/5

12

توضیحات
تبصره ( :)1تراکم مجاز منظور تراکم پيش بيني شده در ضوابط طرح تفضيلي شهر باقرشهر مي باشد که با عنایت به عرض و مساحت ملک مشخص شده و
توسط واحد شهرسازی اعالم مي گردد.
تبصره ( :) 2مشاعات مسكوني نظير (راه پله ،آسانسور در طبقات ،خر پشته،پارکينگ مسكوني ،انبار مسكوني در طبقات بر اسا س ردیف یک جدول محاسبه
مي گردد.
تبصره ( :)3عوارض بناهای ابقاء شده بعد از رأی کميسيون های ماده صد قانون شهرداری ها نيز بر این اساس محاسبه مي گردد.
تبصمره ( : ) 4در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر  ،سونا  ،جكوزی با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مكعب  10.Pقابل
وصول مي باشد.
تبصمره ( : )5در خصموص محاسمبه عوارض افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزیستي با رعایت ردیف  2بند ج ماده  80برنامه ششم توسعه کشور مصوب
 95/12/25و در خصوص محاسبه عوارض اینارگران با رعایت بند الف ماده  86قانون برنامه ششم توسعه کشور عمل خواهد شد.
تبصره ( : )6عوارض بناهای ساختماني قبل از  1366/1/1بر اساس بخشنامه شماره  8616/1/3/34مورخ  1371/4/28وزارت کشور اقدام خواهد شد .
تبصره ( : )7عوارض اضاف اشكوب بر اساس جدول بناهای جدید مالک محاسبه بوده و بر مبنای مساحت اضافه شده اقدام ميگردد.
تبصره ( : ) 8منظور از واحد مسكوني چند واحدی اعياني است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری در سطح ویا طبقه بيش از یک واحد مسكوني احداث گردد.
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تعرفه شماره ( – )2-1عوارض مازاد بر تراکم مجاز مسکونی(مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی)
منشاء

بند  10ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  54قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانونی

عوارض مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی به ازاء هر

محاسبه
k.p.s
بلوک1

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه

شماره بلوک

بلوک3

بلوک2

بلوک0

متر مربع
1

گذرهای باالتر از 34متر

10

10/5

10/5

20

2

گذرهای 24متری و باالتر

13

15

10

20

3

گذرهای  14متری و باالتر

10

15

15

20

0

گذرهای زیر 14متر

12

12

12

24

توضیحات

تبصره ( :)1اخذ نظریه کميسيون ماده  5جهت افزایش تراکم مازاد بر طرح تفصيلي الزامي مي باشد .
تبصره( :)2در امالک موقوفه  90درصد تعرفه مالک عمل است .
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تعرفه شماره ( - )3-1عوارض (تجمیع امالک همجوار – بافت فرسوده ) کاربری مسکونی
منشاء قانوني

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

بند( : )1تخریب و بازسازی ساختمان های دایر با قدمت  20سال ساخت و بيشتر در کاربری های مسكوني خارج از محدوده مصوب
بافت فرسوده در هنگام نوسازی و اخذ مجوز تخریب و بازسازی معادل  %80تعرفه مسكوني مالک عمل است  .این تشویقات در حد
ضموابط طرح تفضميلي شمهر و شامل عوارض زیر بنا و مازاد تراکم مجاز مي باشد و بنای مازاد بر ضوابط طرح تفضيلي از شمول این
بند خارج است .
بند ( : )2در صممورت تجميع دو ملک و یا بيشممتر امالک همجوار(سمماختمان دایر) درکاربری های مسممكوني در راسممتای تشممویق به
تجميع امالک کوچک مجاور هم معادل  %80تعرفه مسمكوني مالک عمل اسمت  ،این تشویقات در حد ضوابط طرح تفضيلي شهر و
شمامل عوارض زیر بنا و تراکم مجاز در حد ضموابط طرح تفضميلي شهر مي باشد و بنای مازاد بر ضوابط طرح تفضيلي از شمول این
بند خارج است .
بند ( : )3تخریب و بازسمازی و سماخت و سماز اراضمي در محدوده بافت فرسموده مصموب طبق تائيدیه سازمان مسكن و شهر سازی
معادل پنجاه درصمد تعرفه مسكوني مالک عمل خواهد بود و این تسهيالت تشویقي صرفا در کاربری مسكوني مالک عمل بوده و در
کاربری های مختلط مسكوني – تجاری  ،بناهای تجاری از شمول تسهيالت فو خارج است .
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تعرفه شماره ( – )0-1عوارض یك متر مربع زیر بنای احداث اعیانی تجاری تك واحدی
منشاء قانوني

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
نوع عوارض

ردیف

عوارض زیربنای احداث اعياني یک متر مربع از یک واحد تجاری

نحوه محاسبه

k.p.s

1

عوارض زیر بنممای احممداث اعيمماني در
زیرزمين

) (l  l )  (h  h
)
10

( p(k 

%04

2

عوارض زیربنای احداث اعياني در طبقه
همكف

) (l  l )  (h  h
)
10

( p(k 

%144

3

عوارض زیربنای احداث اعياني در طبقه
اول

( p(k 

4

عوارض زیربنای احداث اعياني در طبقه
دوم

5

عوارض زیربنمای احداث اعياني درطبقه
سوم و باالتر

) (l  l )  (h  h
)
10
) (l  l )  (h  h
( p(k 
)
10
) (l  l )  (h  h
( p(k 
)
10

%04

6

عوارض زیربنای احداث اعياني در نيم
طبقه(بالكن داخل مغازه)

) (l  l )  (h  h
)
10

( p(k 

%04
%54
%54

تبصره ( : ) 1در خصوص انباری ملحق و یا مجزا یک واحد تجاری  ،عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری ملحق به واحد تجاری
معادل  %50عوارض یک متر مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع معادل  %40عوارض یک متر
مربع زیر بنای تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول مي باشد.
تبصره ( : )2عوارض مشاعات مسقف تجاری و نمایشگاهي معادل  3pمحاسبه خواهد شد.
تبصره ( : )3عوارض احداث پارکينگ تجاری معادل  2Pمالک عمل است .
تبصره ( : )4احداث بنای تجاری مازادبر تراکم پایه(تراکم مجاز) طرح تفصيلي معادل 2برابر تعرفه طبقه وقوع مالک عمل است و احداث
بنای تجاری مازاد بر تراکم پيش بيني شده طرح تفضيلي معادل  2/5برابر تعرفه طبقه وقوع مالک عمل است.
 = طول دهنه به متر

 =طول دهنه مجاز به متر 

 = طول ارتفاع به متر

 - طول ارتفاع مجاز به متر
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تعرفه شماره ( - )5-1عوارض یك متر مربع زیر بنای احداث اعیانی مجتمع تجاری
منشاء قانوني

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
نوع عوارض

ردیف

نحوه محاسبه
k.p.s

عوارض زیربنای احداث اعياني یک متر مربع از یک مجتمع
تجاری

1

عوارض زیربنای احداث اعياني در زیر
زمين

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

p(k  (1

%04

2

عوارض زیربنممای احممداث اعيمماني در
همكف

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

p(k  (1

%144

3

عوارض زیربنممای احممداث اعيمماني در
طبقه اول

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

p(k  (1

%04

4

عوارض زیربنممای احممداث اعيمماني در
طبقه دوم

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

p(k  (1

%04

5

عموارض زیممربنممای احممداث اعيمماني
درطبقه سوم به باال

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

p(k  (1

%54

6

عوارض زیربنای احداث اعياني در نيم
طبقه(بالكن داخل مغازه)

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

p(k  (1

%54

تبصمره ( : ) 1واحدهای تجاری که به صمورت مجتمع و پاسماژ احداث مي شموند  ،فضای باز مشاعي که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه
قابل رؤیت مي نماید مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.
تبصمممره ( : )2درخصممموص انبماری ملحق و یا مجزا یک واحد تجاری عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع برای انباری ملحق به واحد تجاری معادل %50عوارض یک مترمربع
پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازاء هر متر مربع معادل  %40عوارض یک مترمربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول مي باشد.
تبصره ( : )3عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي گردد.
تبصمره (: )4عوارض زیر بنای واحدهای نمایشمگاهي که درب آنها به معابر عمومي باز ميشودومساحت هردهنه تا100متر مربع باشد معادل بناهای تجاری محاسبه ميگردد
درصورتي که مساحت هر دهنه باالتر از  100مترمربع باشد معادل %70تجاری قابل وصول است.
تبصره(  :)5عوارض زیر بنای پارکينگ تجاری معادل  2 pميباشد .
تبصره ( :) 6عوارض زیر بنای نيم طبقه داخل تجاری یا نمایشگاهي معادل  %50پذیره تجاری یا نمایشگاهي طبقه وقوع است.
تبصمره ( :) 7عوارض صمدور پروانه مجتمع های تجاری که به صمورت (پاسماژ تيمسه سرای و گاراژ ها)  25متر عمق اول بر اساس پذیره طبقه وقوع و عمق بيش از  25متر
براساس  %80طبقه وقوع مالک عمل است مشروط به اینكه در امالک دو بر (دو کله) از پذیره تجاری گذر دوم کمتر نباشد.
تبصمره ( : )8احداث بنای تجاری مازادبر تراکم پایه(تراکم مجاز) طرح تفصيلي معادل 1/5برابر تعرفه طبقه وقوع مالک عمل است و احداث بنای تجاری مازاد بر تراکم پيش
بيني شده طرح تفضيلي معادل2برابر تعرفه طبقه وقوع مالک عمل است.
 =طول دهنه به متر
 =طول دهنه مجاز به متر 
 = طول ارتفاع به متر
 =طول ارتفاع مجاز به متر
 = تعداد کل واحد ها تجاری و حداقل  2و حداکنر 20
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جدول ضرائبKبرای محاسبه عوارض یك متر مربع زیر بنای تجاری (تك واحدی-مجتمع)براساس معابر تعریف شده و عرض
گذر ها وبلوک بندی باقرشهر
بلوک 1

بلوک 2

بلوک 3

بلوک 0

ردیف

نام گذر و عرض گذر

ضریب k

ضریب k

ضریب k

ضریب k

32

32

45

1

طرفين بلوار شهيد رجایي داخل محدوده خدماتي شهر

33

-

22

-

2

طرفين خ سمي متری امام خميني از تقاطع بلوار شهيد رجایي تا ميدان شهداء  ،طرفين

-

خيابان  22بهمن از ميدان شهدا تا تقاطع یادگار امام و سي متری یادگار امام

3

طرفين خ سي متری امام خميني شرقي ،خ نواب ،بلوار فلسطين ،خ  22بهمن جنوبي

-

-

23

33

4

طرفين خيابان شهيد فيروزی (توریست)

15

16

-

-

5

طرفين خيابان  24متری طالقاني از تقاطع شهيد رجایي تا ميدان فاتحي

-

--

22

-

6

طرفين خيابان  24متری طالقاني شرقي

-

-

23

-

7

طرفين خيابان مصمممطفي خميني از تقاطع خيابان شمممهيد کفاش تا تقاطع خيابان 24

-

-

35

-

متری

8

طرفين خيابان مصطفي خميني از تقاطع سي متری امام خميني تا تقاطع خيابان شهيد

-

-

43

-

کفاش

9

طرفين خيابان  20متری کاشاني از تقاطع شهيد رجایي تا تقاطع جهاد

-

22

-

-

13

طرفين خيابان 20متری کاشاني غربي

-

23

-

-

11

طرفين خيابان جهاد

-

18

-

-

12

خيابان اصلي شهر سنگ (25متری)

18

-

-

-

13

طرفين سایر گذرها

12

13

13

22

تبصره  :امالکي که خارج از محدوده خدماتي شمهر بوده و در حریم شهرداری قرار دارند ضریب  Kمعادل  % 80ضرائب پيشنهادی فو خواهد
بود.

شهردار باقرشهر

استاندار و جانشین شورای اسالمی شهر

13

تعرفه شماره ( - )0-1عوارض یك متر مربع زیر بنای اداری
منشاء قانوني

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

عوارض زیر بنممای یممک متر مربع بنممای اداری
طبقه همكف و اول

)% 70.P(n+10

2

عوارض زیر بنممای یممک متر مربع بنممای اداری
طبقه دوم

)% 50.P(n+10

3

عوارض زیر بنمای یک متر مربع بنای اداری در
زیر زمين و طبقات سوم و باالتر

)% 30.P(n+10

توضيحات
تبصمره( :)1وصمول عوارض مزبور در خصموص واحدهای اداری مي باشمد که رعایت ضموابط و مقررات مربوطه از جمله طرح مصوب ( هادی،
جامع تفضيلي ) حسب مورد ،مالک عمل قرار مي گيرد .
تبصره ( : )2در نحوه محاسبه و وصول عوارض مورد نظر  nتعداد کل واحد ها ،حداقل  1و حداکنر  10مي باشد.
تبصره ( : )3عوارض مشاعات اداری معادل  2 pميباشد .
تبصره ( : )4در صورت احداث بنای مازاد تراکم پایه (تراکم مجاز)معادل  2برابر تعرفه طبقه وقوع مالک عمل است .
تبصره (: )5عوارض بناهای اداری تنبيت شده به موجب آرای کميسيون ماده صد تا پایان سال  1380معادل  2pمالک عمل است.
تبصره (: )6عوارض بناهای اداری تنبيت شده به موجب آرای کميسيون ماده صد از سال  1381لغایت  1390معادل  5pمالک عمل است .
تبصمره ( : )7عوارض بناهای اداری تنبيت شمده به موجب آرای کميسميون ماده صد از سال 1391لغایت  1400بر اساس تعرفه مصوبه سال
جاری محاسمبه و قابل ایصمال اسمت.ضممنا آن دسته از مودیان که در سال صدور رای کميسيون ماده صد مبلغ جریمه را پرداخت نموده اند
ولي عوارض های مترتب پرداخت نشده است بر مبنای تعرفه سال پرداخت جریمه اقدام خواهد شد.
تبصره ( : ) 8عوارض بناهای اداری تنبيت شده به موجب آرای کميسيون ماده صد در صورتي که تا کنون جریمه صادره پرداخت نگردیده بر
اساس تعرفه جاری محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصمره ( : )9عوارض بناهای تنبيت شمده سایر کاربری ها به موجب آرای کميسيون ماده صدکه تكليف آن ها در این تعرفه معين نگردیده بر
اساس تعرفه اداری محاسبه خواهد شد.

شهردار باقرشهر
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تعرفه شماره ( - )0-1عوارض یك متر مربع زیر بنای احداث اعیانی کاربری های صنعتی ،کارگاهی ،حمل ونقل،انبارها و توقفگاه

منشاء قانوني

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

عوارض زیر بنا واحدهای صنعتي و ...

 K.p.sبه ازای هر متر مربع
توضيحات

تبصره ( : )1نيم طبقه داخل سالن معادل  %50زیر بنای مربوطه مالک عمل است.
تبصره ( : )2عوارض احداث سایبان ها در کاربری مختلف معادل  % 50عوارض زیر بنای مربوطه قابل ایصال است.
تبصمره ( : )3در صمورت احداث بنای کارگاهي و توليدی در حریم و خارج از محدوده قانوني و چنانسه مالک ( متقاضمي ) که دارای سمند مالكيت مي باشد از مراجع یی صالح موافقت
اصمولي و یا مجوز احداث واحد توليدی را ارائه نماید معادل  %70تعرفه مالک عمل اسمت ،البته ارائه مجوز جهاد کشماورزی و موافقت اصمولي از مراجع یی صالح الزامي است در صورت
عدم ارائه مجوز های الزم و موافقت اصولي  %100تعرفه مالک عمل است.
تبصره ( : )4در صورت احداث بنای مازاد تراکم پایه (تراکم مجاز)معادل  2برابر تعرفه مالک عمل است .
تبصمره ( : )5با عنایت به مصوبه مورخه  89/4/10شورای عالي شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره  300/310/1797مورخه  89/3/26بناهای سردخانه جزء کاربری های انبار
محسوب مي شوند و در صورت داشتن مجوز موضوع تبصره  4ماده یک قانون حفظ اراضي مزروعي و باغها و همسنين موافقت اصولي احداث سردخانه از مراجع یی صالح معادل () %60
شصت درصد تعرفه فو مالک عمل است.
تبصره (: )6عوارض بناهای کاربری های فو الذکر تنبيت شده به موجب آرای کميسيون ماده صد تا سال  1380معادل  2pمالک عمل است.
تبصره (: )7عوارض بناهای کاربری های فو الذکر تنبيت شده به موجب آرای کميسيون ماده صد از سال  1381لغایت  1390معادل 3pمالک عمل است .
تبصره ( : )8عوارض بناهای کاربری های فو الذکر تنبيت شده به موجب آرای کميسيون ماده صد از سال  1391لغایت 1400بر اساس تعرفه مصوب سال جاری محاسبه و قابل ایصال
اسمت.ضمنا آن دس ته از مودیان که در سال صدور رای کميسيون ماده صد مبلغ جریمه را پرداخت نموده اند ولي عوارض های مترتب پرداخت نشده است بر مبنای سال پرداخت جریمه
اقدام خواهد شد.
تبصمره ( : )9عوارض بناهای کاربری های فو الذکر تنبيت شده به موجب آرای کميسيون ماده صد در صورتي که تا کنون جریمه صادره پرداخت نگردیده بر اساس تعرفه سال جاری
محاسبه و وصول خواهد شد.
جدول ضریبKبرای محاسبه عوارض یك متر مربع زیر بنای احداث صنعتی ،کارگاهی ،حمل ونقل،انبارها و توقفگاه بر اساس گذرهای تعریف شده بلوک بندی به شرح
ذیل میباشد .

بلوک1
ردیف

شهردار باقرشهر

بلوک2

بلوک3

بلوک0

موقعیت

1

طرفين خيابان شهيد رجایي

17

20

20

20

2

طرفين خيابان های  30متری و باالتر

17

17

17

14

3

طرفين خيابان های 20متری و باالتر

10

10

10

17

0

طرفين خيابان های  15متری و باالتر

15

15

15

15

5

طرفين خ  10متری و باالتر

15

17

17

25
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تعرفه شماره ( - )0-1عوارض یك متر مربع زیر بنای احداث هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها
بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

منشاء قانوني
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

عوارض صدور مجوز یک متر مربع زیر بنای احداث هتل ها و
اماکن گردشگری و مسافرخانه ها

k.p.s

توضيحات
تبصره ( : )1احداث اینگونه بناها مي بایست در کاربری مربوطه و با ارائه مجوز سازمان گردشگری باشد.
تبصره ( : )2عوارض زیر بنای احداث بناهای تجاری هتل ها که درب آن ها به داخل محوطه باز مي شود و به معابر عمومي دسترسي
ندارد معادل تعرفه فو مالک عمل است.
تبصمره ( : )3عوارض زیر بنای احداث بناهای تجاری هتل ها که درب آن ها به معابر عمومي باز مي شمود و به معبر عمومي دسمترسي
دارد معادل عوارض زیر بنای تجاری معبر مربوطه مالک عمل است.
تبصره ( : )4احداث بنای مازادتراکم پایه(تراکم مجاز) معادل دو برابر تعرفه مالک عمل است .
جدول ضریب  Kبرای محاسبه یك متر مربع احداث هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها
ردیف

شهردار باقرشهر

بلوک1

بلوک2

بلوک3

بلوک0

موقعیت

1

طرفين خيابان شهيد رجایي

16

16

16

20

2

طرفين سایر گذرها

12

13

13

13
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تعرفه شماره ( - )9-1عوارض یك متر مربع زیر بنای احداث تأسیسات شهری
بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

منشاء
قانوني

ماخذ و نحوه محاسبه
k.p.s

ردیف

نوع عوارض

1

تأسيسات و تجهيزات شهری مانند منبع آب  ،پست ترانسفورماتور  ،پست گاز  ،پست
مخابرات و غيره به ازای هر متر مربع

2

دکل های بر و مخابرات( ،)BTSکيوسک تلفن و امنال آن به ازای هر متر مربع

3

دکل های بر و مخابرات( ،)BTSکيوسک تلفن و امنال آن به ازای هر متر طول (ارتفاع
دکل)

K=5

4

جایگاه های سوخت( گاز ،بنزین و نفت گاز)

K=5

K=5
K=5

توضيحات

تبصرره  :عوارض زیر بنای احداث جایگاه های سموخت کال اعم از فضا های دفتری و تاسيسات مربوطه بر اساس ردیف  4مالک عمل
اسممت و در صممورتي که درب تجاری به داخل معبر عمومي باز گردد معادل زیر بنای تجاری (تک واحدی -مجتمع) معبر مربوطه
مالک عمل است.

شهردار باقرشهر
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تعرفه شماره ( – )14-1عوارض زیر بنای واحدهای آموزشی،ورزشی ،فرهنگی ،مذهبی ،هنری ،بهداشتی درمانی بخش دولتی و غیردولتی اعم از اشخاص
حقیقی یا حقوقی

منشاء قانوني
ردیف

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه
k.p.s

عوارض یک متر مربع از کاربری های فو الذکر

با حداقل عوارض کاربری مسكوني

توضيحات
تبصره ( : ) 1عوارض صدور پروانه ساختماني درکاربری مربوطه واحدهای آموزشي  ،ورزشي  ،مذهبي  ،فرهنگي هنری  ،بهداشتي
درماني متعلق و وابسته به دولت در صورت احداث مراکز فو توسط واحدهای نظامي انتظامي و امنيتي با حداقل عوارض ( کاربری
مسكوني ) امكان پذیر خواهد بود .
تبصره ( :)2چنانسه هيأت امنای مساجد متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث واحدهای تجاری باشند طبق تعرفه
تجاری مالک عمل است.
تبصره (: )3ارائه موافقت اصولي یا سایر مجوزهای مربوطه با توجه به نوع کاربری از مراجع یی ربط الزامي است .به عنوان منال:
درخصوص مساجد و حسينيه ها ارائه مجوز اوقاف و امور مساجد الزامي است.
تبصره ( : )4در خصوص محاسبه عوارض حوزه های علميه و مساجد با رعایت تبصره ییل ماده 95برنامه ششم توسعه و ردیف 1
بند ت ماده 37و تبصره ییل ردیف  1بند ث ماده 37قانون احكام دائمي عمل خواهد شد.
بر اساس ردیف  1بند ت ماده  37قانون احكام دائمي برنامه های توسعه کشور،فضاهای آموزشي ،پژوهشي و اداری حوزه های
علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز معاف مي باشند .همسنين بر اساس تبصره ییل ماده 95قانون برنامه ششم توسعه کشور
،مساجد  ،مصلي ها  ،اماکن صرفا مذهبي اقليت های دیني مصرح در قانون اساسي و حوزه های علميه شامل مراکز آموزشي و
پژوهشي و اداری از پرداخت هزینه عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلي معاف مي باشند.

شهردار باقرشهر

استاندار و جانشین شورای اسالمی شهر

18

تعرفه شماره ( - )11-1عوارض زیر بنای بناهای وابسته به کشاورزی با حفظ کاربری کشاورزی و دارای مجوز موضوع
تبصره ( )0ماده یك قانون حفظ اراضی مزروعی و باغها
منشاءقانوني

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماخذ و نحوه محاسبه

ردیف

نوع عوارض

1

عوارض زیر بنای ،بناهای کشماورزی با مصالح ساختماني (سنگين) و دامداریها و پرندگان
و آبزیان

معادل  %35تعرفه صنعتي

2

عوارض زیر بنای احداث گلخانه مسممقف با مصممالح سممبک نظير لوله پليكا  ،چوب  ،لوله
فلزی با پوشش نایلون  ،پالستيک بدون استفاده از هر گونه مصالح ساختماني به ازای هر
متر مربع

 %10قيمت منطقه ای

توضيحات
تبصره ( : )1ارائه موافقت جهاد کشاورزی موضوع تبصره  4ماده یک قانون حفظ اراضي و مزروعي و باغ ها الزامي است.
تبصره ( : )2ارائه موافقت اصولي از مراجع یی صالح جهت احداث بناهای درخواستي الزامي است.
تبصره ( : )3در صورت احداث بنای مازاد بر تراکم عوارض فو معادل تعرفه صنعتي محاسبه و قابل ایصال است.

شهردار باقرشهر
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تعرفه شماره ( - )12-1عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر
منشاء قانوني

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر به ازای هر متر مربع

K.P.S

1

واحدهای تجاری

25

2

واحدهای اداری و صنعتي

10

3

واحدهای مسكوني

5

4

واحدهای فرهنگي  .هنری  ،ورزشي  ،آموزشي  ،بهداشتي
درماني  ،پزشكي و غيره

3

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

توضيحات
تبصره( :)1در صورتيكه پيش آمدگي در معبر عمومي ،بصورت روبسته و زیر بنای مفيد مورد استفاده واحدهای مسكوني ،تجاری،
اداری ،صنعتي قرار گيرد ،عالوه بر اینكه جزو زیربنای مفيد محسوب و عوارض مربوطه(زیربنا،مازادتراکم مجاز و مازاد بر تراکم پيش
بيني شده در طرح تفصيلي) وصول خواهد شد .از هر مترمربع پيش آمدگي برابر این تعرفه مشروط بر اینكه از قيمت روز زمين
تجاوز ننماید ،از متقاضيان وصول خواهد گردید.
تبصره( :)2اگر پيش آمدگي بصورت روبسته و دارای دیوارهای جانبي باشد ولي بصورت بنای غيرمفيد مورد استفاده قرار گيرد
(صرفاً بصورت بالكن) عالوه بر اینكه جزو زیربنای ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد ،از هر مترمربع پيش آمدگي
 %50موارد فو قابل وصول است.
تبصره ( : )3کليه ضوابط مقرر در بخشنامه  25798/1/3/34مورخ  1372/12/8وزیر محترم کشور به شرح ییل الزم الرعایه است.
تبصره( :)4چنانسه پيش آمدگي سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بصورت سایهبان مورد استفاده قرار گيرد .مشمول مقررات این تعرفه
نخواهد بود.

شهردار باقرشهر

استاندار و جانشین شورای اسالمی شهر

21

تعرفه شماره ( - )13-1عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی
بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

منشاء قانوني
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

واحدهای مسكوني

به تناسمب درصمد ارتفاع اضافي نسبت به ارتفاع مجاز مشمول کليه
عوارض مترتب خواهد شد(.زیربنا،تراکم مازاد مجاز و تراکم مازاد بر
طرح تفصيلي)

2

واحدهای تجاری

بر اساس تعرفه تجاری

3

واحدهای اداری و صنعتي

4

به تناسمب درصمد ارتفاع اضمافي نسبت به ارتفاع مجاز مشمول کليه
عوارض مترتمب خواهمد شمممد(.پمذیره مربوطمه  ،تراکم مازاد بر طرح
تفصيلي مربوطه)

به تناسمب درصمد ارتفاع اضمافي نسبت به ارتفاع مجاز مشمول کليه
واحدهای فرهنگي  .هنری  ،ورزشي  ،آموزشي
عوارض مترتمب خواهد شمممد(.پذیره مربوطه،مازاد تراکم مجاز ،تراکم
 ،بهداشتي درماني  ،پزشكي و غيره
مازاد بر طرح تفصيلي)

توضيحات

تبصره ( : )1منظور از سطح بنا ،سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد.
تبصره ( : )2در صورت عدم رعایت ارتفاع مجاز بر اساس پروانه واحد شهرسازی موظف است موضوع را بر اساس مقررات و ضوابط
طرح تفصميلي بررسمي و چنانسه ارتفاع مازاد بر خالف ضوابط طرح تفصيلي نباشد موضوع جهت تأدیه حقو شهرداری گزارش تا
بر اساس این تعرفه حقو شهرداری تأدیه گردد.
تبصره ( : )3مابه التفاوت عوارض زیر بنای کاربری مربوطه مالک عمل است.
 =Hoطول ارتفاع مجاز به متر (بر اساس ضوابط طرح تفصيلي)
 -Hارتفاع به متر
h
عوارض مترتب به ازای هر متر =
ho
عوارض مجاز به ازای هر متر

شهردار باقرشهر
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تعرفه شماره ( - )10-1عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی برای امالک فاقد مستحدثات
منشاءقانوني

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

عوارض صدور مجوز احصار با توجه به نوع
کاربری

K.L. H.P

1

عوارض صدور مجوز احصار در مورد اراضي داخل
محدوده شهر

K=4

2

عوارض صدور مجوز احصار در مورد اراضي واقع
درحریم شهر

K=5

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

توضيحات
تبصره( : )1صدور مجوز احصار از سوی شهرداری با ارائه سند مالكيت رسمي و با درخواست مالک انجام مي پذیرد.
تبصره ( : )2صدور مجوز احصاربنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي شده وهيسگونه مجوزی درجهت احداث بنا محسوب نمي شود و مراتب
مي بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قيد شود.
تبصره ( :)3چنانسه مدارک معتبری همسون صدور احكام و آراء قطعي از سوی مراجع و محاکم قضائي و ییصالح مبني بر تشكيک و یا نفي مالكيت
متقاضي به شهرداری ارائه شود ،صدور مجوز احصار متوقف خواهد شد.
تبصره ( : )4به استناد ماده  110قانون شهرداری نسبت به زمين یا بناهای مخروبه و غير مناسب با وضع محل و یا نيمه تمام واقع در محدوده شهر که
در خ يابان یا کوچه و یا ميدان قرار گرفته و منافي با پاکي و پاکيزگي و زیبائي شهر یا موازین شهرسازی باشد ،شهرداری با تصویب انجمن شهر ميتواند
به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه
و یا امتناع کرد شهرداری مي تواند به منظور تأمين نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمينه زیبائي و پاکيزگي و شهرسازی هر گونه اقدامي را که
الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولي و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به
مالک ابالغ مي شود در صورتي که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي ميشود و
هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کميسيون مذکور در ماده  77ارجاع خواهد شد.
صورت حسابهای که مورد اعتراض واقع نشده و همسنين آراء کميسيون رفع اختالف مذکور در ماده  77در حكم سند قطعي و الزم االجرا بوده و
اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائيه صادر و مورد اجراء بگذارد.
تبصره ( :)5حداکنرارتفاع مجاز جهت احصار با ترکيب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر احداث خواهد شد( .شهرداری مكلف است
ارتفاع دیوار و فنس را به تفكيک در مجوز صادره درج نماید)
تبصره ( :)6درکاربری های مزروعي با حفظ کاربری عوارض فنس کشي بدون استفاده از مصالح ساختماني صرفا با پایه های چوبي یا فلزی معادل 5p
به ازای هر متر طول فنس قابل وصول است.
تبصمره ( :)7در اراضي مزروعي و با ارائه مجوز جهادکشاورزی مبني بر احصار با حفظ کاربری کشاورزی به صورت دیوارکشي معادل  %60تعرفه فو
و در صورت دیوار نرده معادل  %50تعرفه فو مالک عمل است.
 = Kضریب
 = Lطول دیوار و نرده به متر
 = Hارتفاع دیوار و نرده
 = Pارزش منطقه ای عرصه
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تعرفه شماره ( )15-1عوارض عدم احداث و تأمین سرانه های خدماتی
بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

منشاء قانوني

ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه

نوع عوارض
عوارض احداث و تامين سرانه های خدماتي

K.P.S

1

مسكوني تا دو طبقه

K=30

2

مسكوني از دو طبقه به باال

K=40

3
4

تجاری

K=50

اداری  ،صنعتي و غيره

K=35
توضيحات

تبصمره ( : )1درصورتي که براساس ضوابط ،احداث پارکينگ دریک ساختمان ضرورت داشته باشد ،شهرداری حق دریافت عوارض
حذف پارکينگ را ندارد .بنابراین چنانسه در نقشمه سماختماني تعداد پارکينگ موردنياز طبق ضموابط شهرسازی ،پارکينگ درنظر
گرفته نشود ،صدور پروانه ساختماني ممنوع مي باشد مگر در شرایط خاص که شامل  5بند ییل مي باشد:
-1ساختمان در بر خيابانهای سریع السير به عرض  45متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
 -2ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده
است.
-3ساختمان در بر کوچه هایي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه  ،امكان عبور اتومبيل نباشد.
 -4ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شيب زیاد  ،احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
-5در صورتيكه وضع و فرم زمين زیر ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.
تبصره ( : )2شيب مقرر در بند  4بر اساس ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي گردد.
تبصممره ( : )3شممهرداری موظف اسممت درآمد حاصممل از این تعرفه را به حسمماب جداگانه ای واریز و صممرفاً در امر احداث پارکينگ
عمومي هزینه نماید.
تبصمره( : )4بر اساس رأی قطعي شماره  1477-1481مورخ  86/12/12هيأت عمومي دیوان عدالت اداری نظر به اینكه قانونگذار
به شممرح تبصممره  5ماده  100قانون شممهرداری تكليف عدم رعایت پارکينگ و یا کسممری آن را معين و متخلف را براسمماس رأی
کميسمميونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محكوم نموده وصممول عوارض در مورد عدم رعایت پارکينگ و یا کسممری آن ،
خالف هدف و حكم مقنن است.
 =Sمساحت یک پارکينگ ،معادل  25متر مربع مي باشد.
 = Pارزش منطقه ای عرصه
 = Kضریب
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تعرفه شماره ( – )10-1عوارض تمدید،تجدید پروانه ساختمانی و تطویل عملیات ساختمانی
منشاء قانوني

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
توضيحات

بند( :)1در صورت شروع عمليات ساختماني حداکنر  36ماه از تاریخ صدور پروانه ساختماني شهرداری ميتواند در صورت تقاضای
مالک پروانه صممادره را برای دو بار و هر بار به مدت یک سممال تمدید نماید ؛ مشممروط به اینكه قبل از اتمام مهلت پروانه تقاضممای
تمدید را به ثبت شمهرداری رسمانده باشمد .در این صمورت برای هر بار تمدید بر اسماس حكم تبصره  2ماده  29قانون نوسازی و
عمران شهری مصوب  1347/9/7با اصالحات بعدی اقدام خواهد شد.

بند ( : )2مؤدیاني که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه سماختماني جهت تمدید پروانه مراجعه مي نمایند  ،در صورت عدم شروع
عمليات سماختماني ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور پروانه  ،مكلف به پرداخت مابه التفاوت کليه عوارض های ساختماني
مي باشند.
بند ( : )3منظور از شمروع عمليات ساختماني اجرای فونداسيون مي باشد و مالک مكلف است از طریق مهندس ناظر پروژه شروع
عمليات ساختماني را به صورت مكتوب در شهرداری ثبت نماید .
بند(  : ) 4در صمورت تطویل عمليات سماختماني  :در تمامي پروانه های سماختماني که از طرف شمهرداری ها صادر مي شود باید
حداکنر مدتي که برای پایان یافتن سمماختمان ضممروری اسممت قيد گردد .و کسمماني که در ميدان ها و معابر اصمملي شممهر اقدام به
سماختمان ميكنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند.در صورت عدم اتمام عمليات ساختماني
در موعد مقرر در بناهای نيمه کاره بر اسمماس حكم تبصممره  2ماده  29قانون نوسممازی و عمران شممهری مصمموب  1347/9/7با
اصالحات بعدی اقدام خواهد شد.
بند ( : )5کليه مصوبات و بخشنامه های قبلي دراین رابطه لغو مي گردد.
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تعرفه شماره ( – )10-1عوارض تخریب و بازسازی بناهای مجاز و تعمیر ساختمان (تعمیرات اساسی) بنا های مجاز
منشاء قانوني

ردیف
1

بند  16ماده  80قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض تعمير ساختمان (تعميرات اساسي)
و تخریب وبازسازی بناهای مجاز

بشرح ییل

واحدهای مسكوني

%20عوارض صدور پروانه ساختماني تعرفه مربوطه.

واحدهای تجاری

%30عوارض زیر بنمای تجاری صمممدورپروانه سممماختماني تعرفه
مربوطه.

3

واحدهای اداری  -صنعتي

%25عوارض زیر بنای صدور پروانه ساختماني تعرفه مربوطه.

4

واحدهای آموزشي  ،ورزشي ،مذهبي ،پزشكي،
 %20عوارض صدور پروانه ساختماني تعرفه مربوطه.
بهداشتي ،درماني و غيره

2

توضيحات
تبصره( :) 1برای صدور پروانه ساختماني در هنگام نوسازی و تجدید بنا در کاربری های مختلف با حفظ کاربری با هر قدمت و حداکنر در حد
متراژ بنا و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي و یا آخرین گواهي پایانكار و یا عدم خالف عوارض زیر بنا و پذیره و مازاد تراکم جهت
صدور پروانه بر اساس تعرفه سال جاری لحاظ خواهد شد  .مشروط به این که صدور پروانه ساخت از نظر شهرداری مجاز و بالمانع باشد .
تبصره ( :) 2ساختمان هایي که قصد تعویض پوشش دارند و یا قصد افزایش ارتفاع وضع موجود در حد ارتفاع مجاز طرح تفصيلي دارند عوارض
آن به صورت ت جدید بنا تنها برای مقدار سطحي که قصد تعویض پوشش و یا افزایش ارتفاع دارند محاسبه و دریافت مي گردد  .هر گونه
مغایرت ارتفاع مازاد بر ارتفاع مجاز بر اساس تعرفه عوارض مربوطه اقدام و اخذ خواهد شد.
تبصره ( : )3مادامي که مالكين و یا قائم مقام قانوني آنها تغييری د ر وضعيت ملک خود اعم از واحدهای مسكوني ،اداری ،تجاری ،آموزشي
،ورزشي ،مذهبي ،پزشكي ،درماني و غيره بوجود نياورند که مغایر با مفاد پروانه ساختمان و نقشه تایيد شده از سوی شهرداری نباشد ،عوارض
تحت عنوان تعميرات به آنان تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ( : )4این عوارض ش امل تعميرات جزئي یا داخلي (نقاشي  ،کف سازی و  )....نخواهد شد و صرفاً تعميرات اساسي منل تعویض سقف یا
ستون یا پل گذاری را مشمول مي شود.
تبصره ( : ) 5چنانسه مالک یا قائم مقام قانوني وی بدون دخل و تصرف و یا تغيير در ارتفاع و سقف بي آنكه از مفاد پروانه ساختماني و نقشه
مورد تایيد شهرداری عدول نماید و صرفاً نسبت به تعویض سقف اقدام کند ،پس از تایيد واحد فني و شهر سازی این عوارض از وی قابل
وصول مي باشد .
تبصمره ( : )6عوارض مذکور صرفا برای بناهای مجاز ميباشد و بناهایي که از سوی شهرداری غير مجاز تشخيص داده شود پس از طي مراحل
قانوني عالوه بر جرائم و عوارض های قانوني مترتب عوارض مزبور نيز قابل ایصال است.
تبصره ( : )7تخریب و بازسازی ساختمان هایي که به موجب حوادث غير مترقبه تخریب گردیده است با ارائه گواهي از مراجع ییصالح معادل
10درصد تعرفه کاربری های مربوطه مالک عمل است .
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تعرفه شماره ( - )10-1عوارض تفکیك عرصه های کمتر از  544متر مربع قبل از قانون اصالحی ماده  141سال 94
منشاء قانوني

بند  16ماده 71قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماخذ و نحوه محاسبه
K.P.S

ردیف

نوع عوارض

1

عوارض تفكيک عرصه با کاربری مسكوني ،
صنعتي  ،انباری  ،اداری و سایر کاربری ها به ازاء
هر متر مربع

K=1/5

2

عوارض تفكيک عرصه با کاربری تجاری به ازاء هر
مترمربع

K=3

توضيحات
تبصره ( )1در اراضي با مساحت بيش از  500متر مربع دارای سند  6دا نگ باستناد تبصره  3قانون اصالح ماده ( )101قانون شهرداریها
مصوب  1390/02/13مجلس شورای اسالمي اقدام خواهد شد.
تبصره ( : )2کليه امالکي که باستناد مواد  147و  148و غيره سند دریافت و عوارض تفكيک عرصه را به شهرداری پرداخت ننموده
اند مشمول پرداخت عوارض تفكيک مي باشند.
تبصره( : ) 3عوارض تفكيک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کميسيون ماده
صد عالوه بر جرائم ،عوارض مربوطه هم قابل وصول مي باشد.
تبصره ( :)4امالکي که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصيلي مي باشند و ليكن در حریم احتمالي جاده
و فضای سبز و غيره قرار دارند و از طریق موارد  147و  148و غيره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور مي باشند.
تبصره ( :)5اراضي با کاربری مزروعي و باغات مستنني از این تعرفه است و چنانسه با صدور مجوز قانوني از سوی مراجع ییصالح تغيير
کاربری اینگونه اراضي در داخل حریم شهر انجام شود ،عوارض تفكيک یا افراز براساس نوع کاربری تغيير یافته محاسبه وقابل وصول
است.
تبصمره (: )6چنانسه مالک یا مالكين به موجب دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملكي را داشته باشند عوارض افراز به ميزان
 % 100عوارض تفكيک وصول خواهد شد.
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تعرفه شماره ( - )19-1عوارض تبدیل اعیانی به صورت غیر مجاز
بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

منشاء قانوني

ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه
نوع عوارض

K.P.S

1

مسكوني

2

واحدهای اداری و سایر

2

3

واحدهای تجاری  -نمایشگاهي

3

4

سایر کاربریها

1

1/5

توضيحات
تبصره ( :)1عوارض این تعرفه به بنای مفيد تعلق گرفته و مشترکات مشمول این عوارض نمي باشد.
تبصمره(:)2امالک و ساختمانهایي که تا پایان سال  1391اقدام به دریافت پایانكار نموده اند و یا صورتجلسات تفكيكي اعياني اداره
ثبت داشته باشند مشمول این عوارض نمي باشند،درغير این صورت مشمول خواهند شد.
تبصمره (: )3درصمورت تبدیل واحد و اضافه نمودن واحد نسبت به مندرجات پروانه ساختماني صادره مساحت تبدیلي پس ازکسر
واحد سابقه (بزرگتر)بر مبنا این جدول اقدام خواهد شد .
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تعرفه شماره ( – )24-1عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری
بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

منشاء قانوني

نوع عوارض

ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه
k.p.s

1

مسكوني در کليه گذرها

K=25

2

تجاری در طرفين خيابان شهيد رجایي

K=40

3

تجاری در گذرهای اصمملي از جمله  22بهمن24 ،متری طالقاني  ،سممي متری امام خميني و
آیت اله کاشاني

K=36

0

تجاری در سایر گذرها

K=27

5

اداری  ،صنعتي ،کارگاهي ،حمل و نقل  ،انبار و توقفگاه د رکليه گذرها

K=15

0

خدماتي آموزشي فرهنگي ،بهداشتي و درماني و  ...در کليه گذرها

K=10

0

سایر کاربری ها درکليه گذرها

K=1

تبصره ( :)1عوارض مذکور پس از اخذ مصوبه شورای اسالمي شهر و کميسيون ماده  5قابل وصول مي باشد.
تبصمره(:)2بر اسماس ضموابط طرح تفصميلي در صورت درخواست مالک جهت تغيير کاربری ملک بر اساس ماده  49آیين نامه نحوه بررسي
طرح های ناحيه ای ،منطقه ای و توسعه شهری اقدام خواهد شد (.داخل محدوده)
تبصره ( :)3در خواست متقاضي با موضوعيت تغيير کاربری مي بایست در شهرداری ثبت گردد وپس از مشخص نمودن عوارض ارزش افزوده
ناشي از درخواست انطبا کاربری موضوع در کميسيون ماده  5مطرح و در صورت موافقت قابل ایصال است.
تبصره ( :)4در محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست انطبا کاربری مابه التفاوت عوارض مالک محاسبه است .توضيح اینكه عوارض
هرکاربری با هرکاربری مربوطه و ضریب  kمربوطه مبداء محاسبه و مابه التفاوت نرخ عوارض مالک عمل است.
تبصره (:) 5در صورتي که ارزش کاربری مورد تقاضا از ارزش کاربری وضع موجود یا بيش تر باشد مشمول عوارض موصوف مي باشد.
 :Kضریب
 :Pقيمت منطقه ای کاربری های مختلف
 :Sمساحت مورد نظر
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تعرفه شماره ( - )21-1عوارض احداث باسکول بر اساس ظرفیت
بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

منشاء قانوني
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

باسكول اختصاصي به ازای هر تن ظرفيت

20 p

2

باسكول عمومي به ازای هر تن ظرفيت

25P
توضيحات

تبصره  :عوارض احداث بنا جهت استقرار ملزومات باسكول و دفترکار باسكول بر اساس زیر بنای صنعتي محاسبه مي گردد.

تعرفه شماره ( - )22-1عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه های ساختمانی
بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

منشاءقانوني
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

1

عوارض آتش نشاني هنگام صدور پروانه
ساختماني

معادل  %5عوارض صدور پروانه
توضيحات

تبصره ( : )1این عوارض بابت توسعه و تجهيز و نگهداری ایستگاه های آتش نشاني اخذ و هزینه مي گردد.
تبصره ( : )2عوارض مذکور صرفاً شامل عوارض زیربنا ،مازاد تراکم مجاز و مازاد بر تراکم پيش بيني شده در طرح تفصيلي در هنگام
صدور پروانه ساختماني کليه کاربری ها مي باشد .
تبصره ( : )3عوارض بناهای ابقاء شده درکمسيون ماده صد معادل  2برابر نرخ عوارض مربوطه به احداث بنای مازاد پروانه یا بدون
پروانه قابل وصول است.
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تعرفه شماره ( – )23-1عوارض ابقاء اعیانی ساختمان های بدون پروانه یا مازاد پروانه یا مخالف مدلول پروانه
منشاء قانوني

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

ردیف

عوارض ابقاء اعياني ساختمانهای بدون پروانه
یا مازاد پروانه یا مخالف مفاد پروانه

بر مبنای تعرفه عوارض احداث بنا کاربری های مختلف

توضيحات
تبصمره ( : )1عوارض ابقاء اعياني سماختمان های بدون پروانه یا مازاد پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداثي که از سموی کميسيون ماده صد
قانون شهرداری ها ابقاء مي شوند عالوه بر جرایم تعيين شده از کميسيون ماده صد مشمول پرداخت عوارض نسبت به کل بنا مي باشند.
تبصره (: )2عوارض ابقاءاعياني احداث بنای مسكوني از سال  1376لغایت  1385معادل زیر بنای در حد تراکم پایه مالک عمل است .
تبصمره ( : )3عوارض ابقاءاعياني احداث بنای مسمكوني از سمال  1386لغایت  1400بر اسماس تعرفه سمال جاری قابل ایصال است.ضمنا آن
دسته از مودیيان که در سال تنبيت بنا مبلغ جریمه را پرداخت نموده اند ولي عوارض های مترتب پرداخت نشده است بر مبنای تعرفه سال
پرداخت جریمه اقدام خواهد شد.
تبصره ( : )4عوارض ابقاءاعياني احداث بناهای تجاری(تک واحدی – مجتمع) تنبيت شده تا سال  1376معادل  10 pمالک عمل است.
تبصمره ( : )5عوارض ابقاءاعياني احداثي بناهای تجاری (تک واحدی – مجتمع) تنبيت شمده از سال  1377لغایت  1385معادل 15pمالک
عمل است .
تبصمره ( : )6عوارض ابقاءاعياني احداث بناهای تجاری (تک واحدی – مجتمع) تنبيت شده از سال  1386لغایت  1400بر اساس تعرفه سال
جاری محاسمبه و قابل ایصمال است.ضمنا آن دسته از مودیيان که در سال صدور رای کميسيون ماده صد مبلغ جریمه را پرداخت نموده اند
ولي عوارض های مترتب پرداخت نشده است بر مبنای تعرفه سال پرداخت جریمه اقدام خواهد شد.
تبصره ( : )7عوارض ابقاءاعياني احداث بناهای اداری و صنعتي و انبارها تنبيت شده تا سال  1376معادل  2pمالک عمل است.
تبصره ( : )8عوارض ابقاءاعياني احداث بناهای اداری و صنعتي و انبارها تنبيت شده از سال  1377لغایت  1385معادل  5pمالک عمل است
.
تبصره ( : )9عوارض ابقاءاعياني احداث بناهای اداری و صنعتي و انبارها تنبيت شده از سال  1386لغایت  1400بر اساس تعرفه مصوبه سال
جاری محاسمبه و قابل ایصمال است .ضمنا آن دسته از مودیيان که در سال صدور رای کميسيون ماده صد مبلغ جریمه را پرداخت نموده اند
ولي عوارض های مترتب پرداخت نشده است بر مبنای تعرفه سال پرداخت جریمه اقدام خواهد شد.
تبصمره ( : )10عوارض ابقاءاعياني احداث بناهای تنبيت شممده سمایر کاربری ها به موجب آرای کميسمميون ماده صممدکه تكليف آن ها در این
تعرفه معين نگردیده بر اساس تعرفه اداری محاسبه خواهد شد.
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تعرفه شماره ( – )20-1عوارض فرهنگی و ورزشی بر صدور پروانه های ساختمانی

منشاء قانوني
ردیف

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض فرهنگی و ورزشی

 %3عوارض زیر بنا ،تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز در کاربر ی های
مختلف

توضيحات

نظر به استقبال خوب شهروندان از نصب دستگاهای ورزشي و بدنسازی در سطح شهر و پارک ها  ،و بهر برداری از مكان های
ورزشي و فرهنگي متعلق به شهرداری،شهرداری در نظر دارد با گسترش آن در تمامي سطوح شهر و همسنين ایجاد سایر فضاهای
ورزشي – فرهنگي ،فرصت استفاده از این امكانات را برای همه شهروندان با توزیع مناسب فراهم نماید لذا جهت مشارکت در این
خصوص شهرداری در زمان صدور پروانه ساختماني عوارضي بشرح فو تحت عنوان عوارض فضای های ورزشي – فرهنگي اخذ و
از همين محل در راستای تحقق موضوع اقدام مي نماید.
تبصره ( : ) 1از کليه امالک فاقد پروانه و دارای پروانه که در کميسيون ماده صد منجر به صدور رأی جریمه مي شود به تناسب
متراژ بنا عوارض فضای ورزشي –فرهنگي بشرح فو اخذ مي گردد.
تبصره ( : )2شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را صرفا در امر کمک به امور ورزشي و فرهنگي هزینه نماید.
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تعرفه شماره ( - )25-1عوارض قطع اشجار با اخذ مجوز
منشاء قانوني

بند  16ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض قطع اشجار

ماخذ و نحوه محاسبه

1

عوارض قطع اشجار ( در صورت وجود شرایط

توضيحات به شرح ییل

الزام آور )
الف  :عوارض مربوط به قطع اشجار با اخذ مجوز :
برای جبران خسارت وارده ناشی از قطع درختانی که در معابر  ،خیابان ها  ،میادین و باغ های عمومی توسط مالکین امالک مجاور و امالک خصوصی بنا به ضرورت و نیاز با
هماهنگی و مجوز شهرداری قطع میشوند عوارض به شرح ذیل محاسبه و وصول میگردد .
 – 1درخت با محیط بن  05سانتی متر هر اصله به صورت پایه  005550555ریال با رعایت الیحه حفظ و گسترش باغات مصوب  1501در نظر گرفته شود.
 – 2درخت با محیط بن  05تا  105سانتی متر عالوه بر  005550555ریال به ازاء هر سانتی متر مازاد بر  05سانتی متر  105550555ریال وصول می شود .
 – 5درخت با محیط بن  105تا  555سانتی متر عالوه بر پایه به ازای هر سانتی متر محیط مازاد بر بند یک به مبلغ  100550555ریال وصول می شود .
 – 4درخت با محیط بن  555سانتی متر به باال عالوه بر پایه به ازای هر سانتی متر محیط مازاد بر بند یک مبلغ  205550555ریال وصول می شود .
 – 0عوارض مربوط به گیاهان پوششی به ازای هر متر مربع مبلغ  105550555ریال وصول می شود .
 – 0عوارض مربوط به درختچه های زینتی با نظر کمیسیون ماده  7حفظ و گسترش باغات و یا مسئول فضای سبز با در نظر گرفتن هزینه های نگهداری وصول می شود .
ب  :جرائم مربوط به قطع اشجار بدون مجوز بایستی در کمیسیون ماده  7حفظ و گسترش باغات مطرح و آراء صادره مالک عمل خواهد بود :
ج:
 – 1مقرر گردید در خصوص درختان صنعتی که به قصد انقطاع چوب غرس می گردند  ،چنانچه به سن بهره برداری رسیده و توسط مالک تقاضای قطع گردیده باشد به ازای
هر درخت که قطع میشود یک درخت احیا و دو درخت با هزینه نگهداری و خرید نهال برای هر اصله به مبلغ  0550555ریال در نظر گرفته شود .
 – 2در مواردی که درختان باردهی مثمر خود را به علت کهولت  ،آفت و بیماری از دست داده و ی ا در شرف سقوط می باشند و مالک تقاضای قطع و جابجایی آن را داشته
باشد بنا به تشخیص اعضای محترم کمیسیون ماده  7به استناد مقررات و قوانین مربوطه اتخاذ تصمیم خواهد شد .
تبصره یک  :در تصادفاتی که منجر به قطع اشجار میشود عوارض قطع اشجار مطابق بند ((الف )) اخذ می گردد .
تبصره دو :
تخفیفات  :اعمال هر گونه تخفیف بر اساس بند  5ماده  05قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوع می باشد .
تشویقات  :مالکین و صنوفی که در حریم ملک خود به نگهداری و آبیاری فضای سبز اهتمام می ورزند با نظریه کارشناسان سازمان یا واحد فضای سبز از پرداخت عوارض
حفظ و ایجاد فضای سبز معاف می شوند .
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دستور العمل تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری باقرشهر
ماده  –1این آیین نامه در راستای تقسیط مطالبات موضوع ماده  03قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  04/11/20مجلس شورای اسالمی در خصوص اصالح
ماده  32آیین نامه مالی شهرداریها مبنی بر اختیارتقسیط و ماده  59قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقاء نظام مالی کشورتنظیم می گردد.
ماده  – 2اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است .
تبصره :جهت تشویق به پرداخت نقدی کلیه عوارض های صدورپروانه ساختمانی و عوارض های مترتب به بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده صد معادل 04درصد محاسبه
میگردد.توضیح اینکه جرایم کمیسیون ماده صد از این قاعده مستثنی می باشد .
ماده  -3درصورتی که شهروندان توانایی پرداخت بدهی خود به شهرداری را بصورت یکجا( نقدی )نداشته باشد میتوانید بدهی خود را بشرح ماده  5حداکثر تا  30ماه
تقسیط و پرداخت نمایند.
ماده  -0کلیه مطالبات شهرداری مشمول مقررات این دستور العمل می باشد .
تبصره -مطالبات شهرداری از ادارات ،سازمانهای دولتی ،نهاد عمومی انقالب اسالمی ،نیروها ی نظامی و انتظامی و بانك ها و  ...که بنحوی از بودجه دولتی سهم دارند قابل
تقسیط نمی باشد.
ماده  -5چنانچه مودی تقاضای تقسیط بدهی خود ناشی از عوارض را داشته باشد به باقی مانده بدهی ناشی از عوارض به ازای هر سال معادل  0درصد به عوارض ها اضافه

خواهد شد بر اساس فرمول B.(M 1).C
2400

A

=Aاضافه عوارض ناشی از تقسیط  =Bباقی مانده بدهی ناشی از عوارض  =Mمهلت اقساط به ماه  0 =Cدرصد
تبصره  – 1عوارض و مطالبات  %34نقد مابقی حداکثر در  30قسط بر اساس توانائی مودی و صالحدید شهردار
تبصره  -2شهرداری راسا با درخواست تقسیط مطالبات مودی تا حداکثر  12ماه موافقت می نماید و در صورت تقاضای مودی برای تقسیط عوارض بیش از یکسال باشد
موضوع در کمیسیون ماده  00شهرداری مطرح و پس از اعالم نظر آن کمیسیون جهت تعداد اقساط اقدام خواهد شد و در خصوص جرائم ماده صد شهرداری مجاز خواهد
بود راسا با درخواست مالك حداکثر تا  30ماه با لحاظ نمودن بند  5دستورالعمل اقدام به تقسیط نماید .
تبصره  -3در صورت عدم امکان پرداخت  % 34نقدی حداقل با پرداخت  14درصد موضوع تبصره  1توسط شهردار قابل تعدیل است.
ماده  -0از مدیون اصلی به تعداد اقساط تعیین شده و مبلغی که هر ماه می بایست پرداخت نماید چك معتبر از بانکهای عامل تهران به تاریخ سررسید اقساط معین دریافت
می شود..
تبصره  -1چنانچه متقاضی تقسیط به تعداد اقساط تع یین شده قادر به تسلیم چك نباشد می تواند به ازای هر دو قسط ماهانه و یا هر سه قسط یك فقره چك با تشخیص
مدیر مربوطه تسلیم شهرداری نماید.
تبصره  -2در صورت تاخیر در پرداخت سه قسط ماهانه و یا قسط دو ماهه و سه ماهه مطالبات باقیمانده با لحاظ عوارض ناشی از تقسیط مندرج در قرارداد تقسیط تبدیل
به حال شده و شهرداری می تواند اقدام قانونی از طریق مبادی و مراجع قانونی ذیربط برای وصول کلیه مطالبات خود بعمل آورد .
ماده  -0در زمان صدور گواهی پایان کار و نقل و انتقال  ،کلیه چك ه ای تقسیط حال شده و جواب استعالم نقل و انتقاالت منوط به پرداخت نقدی کلیه بدهی است .عوارض
ناشی از تقسیط اضافه شده در زمان تقسیط غیر قابل کسر و استرداد می باشد.
ماده  -0در صورتیکه متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد مطابق قرارداد صفحه  33اقدام به تنظیم قرارداد خواهد نمود و مکلف به رعایت مفاد
قرارداد می باشد .
ماده  -9کلیه مواد و تبصره های قرار داد تقسیط جزء الینفك این دستورالعمل می باشد.
ماده  -14چنانچه مودی بنا به دالیلی تقاضای تطویل مهلت پرداخت چك های سررسید را داشته باشد شهرداری در صورت تشخیص و صالحدید برای هر پرونده مودی در
سال فقط یك بار آن هم برای یك فقره چك و حداکثر با دو ماه مهلت با دریافت کارمزد موضوع ماده  5به صورت نقدی موافقت خواهد نمود .
این دستورالعمل در  14ماده و  0تبصره تنظیم و تصویب می گردد.
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قرارداد تقسیط
این قرارداد فی مرا بین آقرای  /خانم  ...................................................... :فرزند.....................................:به شررماره شررناسررنامه.......................... :به شررماره کد ملی  ...........................صررادره
 .......................................به آدرس..........................................................................................................................................................................:
مالك پالک ثبتی شماره .................................:به شماره پرونده ......................... :واقع در .................................................................................................
که از این به بعد متقاضری نامیده می شوداز یك طرف و شهرداری باقرشهربه نمایندگی آقای ....................................از طرف دیگر که از این به بعد شهردارگفته میشود جهت قرارداد تقسیط
مطالبات شهرداری ومتقاضی منعقد می گردد.
ماده :1اصل بر پرداخت نقدی بدهيهای شهرداری است ولي ا ز آنجا که متقاضي با علم و اطالع از مفاد این قرارداد درخواست تقسيط بدهي خود بابت ..............................................نموده است شرایط و تعهدات متقاضي
و ضامن و سایر شرایط به شرح مواد بعدی خواهد بود.
ماده :2مدت باز پرداخت اقساط موضوع این قرار داد از تاریخ انعقاد تا تاریخ مورد توافق با شرایط مواد  7و  8آیين نامه تقسيط مي باشد.
ضمنا به اقساط موضوع این قرار داد مبلغ .........................................ریال بر اساس حکم ماده( )59قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اضافه می
گردد که متقاضی متعهد به پرداخت مبلغ مزبور همراه با اقساط می باشد .
مراده: 3ميزان بممدهي متقمماضمممي بما احتسممماب عوارض نماشمممي از تقسممميط مبلغ.......................................................ریممال ،کممه مقرر گردیممده مبلغ ................................................ریممال بصمممورت نقمدی و البمماقي بممه
مبلغ............................................................................طي مدت..........................ماهه به صورت علي السویه تقسيط مي گردد.
ماده :0بازپرداخت اقساط موضوع این قرارداد به اقساط متوالي و از (یک /دو /سه ماهه) از ق رار هر قسط به عدد .......................................ریال ( مبلغ به حروف .......................................................................:ریال ميباشد و
سر رسيد اولين قسط .............................................مي باشد.
ماده :5متقاضي مي بایست به ميزان کل بدهي ،چكهای معتبر به عهده بانک های استان تهران تحویل نماید.
ماده  :0در هنگام صدور پایان کار یا نقل و انتقال ملک بدهي هاتبدیل به حال شده و متقاضي موظف به پرداخت نقدی آنهاست در هر صورت صدور پایانكار و جواب استعالم نقل و انتقال منوط به پرداخت کليه
بدهي ها است .
ماده : 0در صورت تأخير در پرداخت سه قسط متوالي یک ماهه یا قسط دو ماهه و یا سه ماهه از کل اقساط بدهي شهرداری اقدمات ییل را انجام مي دهد.
الف :در صورت تاخير در پرداخت (سه قسط یک ماهه یا یک قسط دو ماهه و یا یک قسط سه ماه ) از اقساط  ،کل بدهي باقي مانده حال شده و متقاضي مي بایست بدهي خود را یكجا بخردازد.
ب:شهرداری مي تواند از اقدامات اجرایي در خصوص ساخت و ساز جلوگيری نماید.
ج:انجام اقدامات قانوني از طریق مراجع قضایي و ثبتي بر عليه متقاضي.
د:در صورت عدم وصول هر یک از چكهای تقسيطي شهرداری مجاز است کليه چک های دریافتي را به اجرا گذاشته و در صورت عدم وصول بر اساس تبصره الحاقي به ماده ( )2قانون اصالح موادی از صدور چک
مصوب  76/03/10مجمع تشخيص نظام خسارت تأخير تأدیه بر مبنای نرخ تورم تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران اعالم شده و هزینه های دادرسي و حق الوکاله بر اساس تعرفه
قانوني اخذ نماید.
ماده :0کليه هزینه های وصول از قبيل هزینه های دادرسي – اجرایي -ثبتي و غيره کال به عهده متقاضي مي باشد.
ماده  :9متعهد با علم و وقوف کامل نسبت به مندرجات این قرار داد و کميت و کيفيت تعهدات متقاضي به م وجب این قرارداد متضامناً با متقاضي درانجام کليه تعهدات و پرداخت بدهي های چک های موضوع
قرارداد که به عهده متقاضي مي باشد مسئول بوده و متعهد و ملتزم گردید به محض مطالبه طلب درخواست ،آن را به شهرداری تسليم و پرداخت نماید و شهرداری حق دارد جهت استيفای طلب خود به متقاضي
رجوع و بر عليه آنها در مراجع قضایي طرح دعوی و اسناد آنها را در مراجع ثبتي به اجرا گذارد .
ماده :14دستورالعمل و آئين نامه تقسيط موضوع ماده  73قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  81و ماده  32اصالحي آئين نامه مالي شهرداری ها و ماده  59قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و
ارتقای نظام مالي کشور جزء الینفک این قرارداد بوده و طرفين ملزم به رعایت مفاد آن مي باشند.
ماده  :11متقاضي با امضاء این قرارداد و قبول مفادآن به شهرداری حق واختيارداده مطالبات خود را به استناد هر یک ازمستندات طلب ،به تشخيص و صالحدید خود استيفاء و وصول نماید و متقاضي هر گونه ایراد
و اعتراض نسبت به اقدامات شهرداری در این رابطه را از خود سلب و اسقاط مي نماید .
ماده :12متقاضي با علم و اطالع و کمال اراده حق خود را جهت مراجعه به مراجع قضایي و شبه قضایي در خصوص اختالفاتي که احتماال در خصوص مفاد این قرار داد بوجود آید از خود ساقط مي نماید.
این قرارداد در  12ماده و 2نسخه که هر کدام حكم واحد دارند بر اساس ماده  10قانون مدني تنظيم و بعد از امضاء طرفين بين طرفين الزم االجراء است.
امضاء مدیر امور مالی

امضاء مسئول درآمد
امضاء و اثر انگشت متقاضی
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بخش دوم
تعرفه بهای خدمات ،
عوارض کسب و پیشه
و پسماند
سال 1041
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تعرفه شماره( ) 1-2تجهیز فضای سبز
بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

منشاء قانوني
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

بهای ایجاد و توسعه و حفظ فضای سبز

(A/B)× D×F
توضيحات

 :Aمتراژ کل بنای صادره ( بنای مفيد و غير مفيد )
 :Bعدد ثابت  20متر مربع عنوان متوسط سرانه مسكوني برای شهرهای استان تهران .
 : Dسرانه پيش بيني شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهری ( طرح هادی ) برای شهر باقرشهر عدد ثابت  3مي باشد .
 : Fحداقل هزینه ایجاد یک متر مربع فضمای سمبز در شمهرها برای واحد های مسكوني  400.000ریال  .برای واحد های تجاری و اداری و کاربری های
مشممابه  550.000ریال و برای کاربری های صممنعتي و انبارها ؛ حمل و نقل و موارد مشممابه  600.000ریال  ،برای امالک فاقد کاربری و حریم 150.000
ریال در نظر گرفته شود .

الف ) بهای خدمات ایجاد و توسعه و حفظ فضای سبز :

تبصره یك  :بناهایي که قبل از دستورالعمل شماره  61-53214مورخ  82/09/15دفتر فني استانداری تهران احداث گردیده اند و دارای آرای کميسيون ماده  100و ماده
 5و ...بوده اند از پرداخت عوارض حفظ و گسترش و ایجاد فضای سبز معاف گردیده و بعد از آن تاریخ عوارض اخذ گردد .
تبصرره دو  :طریقه محاسمبه عوارض ایجاد و توسمعه و حفظ فضمای سمبز با کاربری های ورزشي خصوصي و دولتي همانند کاربری های مسكوني اخذ عوارض فضای سبز
معادل  10درصد عرصه محاسبه و اخذ گردد  .کاربری های مذهبي  ،آموزشي  ،فرهنگي و درماني معادل مسكوني مي باشند .
تبصره سه  :در خصوص کاربری های دامخروری  ،گاوداری و مرغداری مالک عمل اجرای  25درصد از کل عرصه و غرس درخت و درختان موجود باشد .
تبصره چهار  :در کاربری های مسكوني انبوه ساز تا پنج طبقه  10درصد عرصه کل و بيش از آن  15درصد عرصه کل به فضای سبز اختصاص داده شود .
تبصره پنج  :در کاربری های تجاری و پاساژها تا پنج طبقه  15درصد از عرصه کل و بيش از آن  25درصد عرصه کل به فضای سبز اختصاص داده شود .
تبصره شش  :نرخ پيشمنهادی برای اراضي غير مسكوني که در اثر رای کميسيون های مختلف از قبيل مغایرت های اساسي و غير اساسي و ماده  5که به کاربری مسكوني
تغيير یافته و یا بر اثر ساخت و ساز غير مجاز طي کميسيون ماده صد منجر به صدور رای جریمه گردیده است در موارد فو در فرمول به جای پارامتر  Dعدد  15که سرانه
پيش بيني شده برای شهرهای استان مي باشد جایگزین ميگردد .
تبصره هفت  :در مواردی که با صدور پروانه احداث بناهای تجاری  ،صنعتي  ،کارگاهي و انبار از طرف شهرداری موافقت مي گردد با توجه به معضالت این واحد ها حداکنر
متراژ سرانه  15متر مربع بعنوان پارامتر  Dدر فرمول اعالم شده در نظر گرفته ميشود .
تبصرره هشرت  :بناهای دارای گواهي پایان کار و یا گواهي عدک خالف تا پایان سمال  1386از پرداخت عوارض حفظ و ایجاد فضمای سبز معاف بوده و چنانسه تقاضای
توسمعه بنا را داشمته باشمند ميزان بنای جدید مالک عمل مي باشند و اگر به صورت غير مجاز توسعه بنا داشته باشند پس از طرح در کميسيون ماده صد در صورت ابقا بر
اساس تباصر فو اقدام خواهد شد .
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ب ) بهای خدمات عدم تامین فضای سبز :
 – 1بهای خدمات عدم تامین  14درصد فضای سبز در کاربری های مسکونی و تجاری :

منشاء قانوني

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

ردیف

بهای خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهای خدمات ایجاد و توسعه و تامين فضای سبز

)A=10S%(M+N+8P

توضيحات
 : Aمبلغ قابل وصول مي باشد .
 :Sمساحت عرصه کل پالک مي باشد .
 : Mعدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع  ،برای شهر باقرشهر مبلغ  150.000ریال در نظر گرفته شده است .
 : Nعدد ثابت هزینه نگهداری  2سال یک متر فضای سبز برای شهر باقرشهر مبلغ  150.000ریال در نظر گرفته شده است .
 : Pارزش منطقه ای شهر مي باشد .

تبصرره  :بهای ایجاد و تامين و توسمعه فضمای سمبز تدوین شده در خصوص بناهای سال  1382به بعد مي باشد و بناهای قبل از این سال
صمرفا بهای خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز قابل وصول مي باشد  .ضمنا بناهای دارای گواهي پایانكار و عدم خالف تا پایان سال  1387بر اساس
جدول بناهای مندرج در گواهي معاف مي باشند .
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 – 2بهای خدمات ناشی از عدم تامین  25درصد فضای سبز در کاربری های صنعتی و انبار :

منشاء قانوني

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

ردیف

بهای خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهای خدمات ناشي از عدم ایجاد فضای سبز

)A=25%S(M+N+12P

توضيحات
 : Aمبلغ قابل وصول مي باشد .
 :Sمساحت عرصه کل پالک مي باشد .
 : Mعدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع  ،که برای کليه شهرهای استان تهران  150.000ریال در نظر گرفته شده است .
 : Nعدد ثابت هزینه نگهداری  2سال یک متر فضای سبز که برای کليه شهرهای استان تهران  150.000ریال در نظر گرفته شده است .
 : Pارزش منطقه ای امالک نمایشگاهي ،صنعتي  ،کارگاهي و انبار .
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تعرفه شماره ( – )2-2بهای خدمات آماده سازی
منشاء قانوني

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

ردیف

بهای خدمات آماده سازی

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

بهای خدمات آماده سازی

بر اسماس فهرسممت بهاء سممازمان مدیریت برنامه ریزی بعالوه  10درصممد هزینه های
باال سری

توضيحات
تبصمممره( :)1در اراضمممي که تقاضمممای تفكيک دارند عمليات آماده سمممازی معابر مربوطه مي بایسمممت توسمممط مالک یا یی نفع
(اشخاص حقيقي یا حقوقي) صورت پذیرد.
تبصمره(  : )2در امالکي که اقدامات آماده سمازی آنها توسمط تعاوني های مسكن و یا مالكين مربوطه صورت گرفته باشد مشمول
پرداخت هزینه آماده سمازی نمي باشمد .مشمروط به اینكه مراحل آماده سازی به صورت کامل توسط آنها انجام شده باشد،چنانسه
قسممتي از مراحل انجام و قسممتي باقي مانده باشمد بابت سایر مراحل که توسط شهرداری انجام پذیرفته یا خواهد پذیرفت هزینه
های مربوطه بر مبنای فهرسمت بهاء سمازمان مدیریت و برنامه ریزی بعالوه ده درصمد هزینه باال سری توسط واحد عمران برآوردو
قابل وصول است .
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تعرفه شماره (– )3-2بهای خدمات ناشی از هزینه خدمات شهری و هزینه خسارات وارده
منشاء قانوني

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

بهای خدمات ناشي از هزینه خدمات شهری و هزینه خسارات وارده

توضيحات

1

 -1بابممت هزینممه کارشناسممي و تهيممه و هزینممه نصممب پممالک شممهری در حمموزه شممهری باقرشممهر بممرای منممازل مسممكوني مبلممغ
 2.000.000ریممال و بممرای اممماکن تجمماری مبلممغ  4.000.000ریممال و بممرای امممالک صممنعتي و کارگمماهي مبلممغ  5.000.000ریممال
دریافت گردد .
 -2بابت هزینه بازدید و کارشناسي جهت صدور مجوز حمل خاک به ازای هر کارشناسي  1.000.000ریال دریافت گردد .
 -3هزینممه حمممل خممودروی اسممقاطي و جمممع آوری کممانكس هممای مطبوعمماتي غيممر مجمماز و متخلممف در محممدوده شممهری بممه ازای هممر
خودرو و کانكس مبلغ 5.000.000ریال دریافت گردد .
 -4هزینمممه تخریمممب مخمممزن زبالمممه  660ليتمممری توسمممط شمممهروندان بممما توجمممه بمممه ميمممزان درصمممد آسممميب دیمممدگي
حداقل مبلغ  5.000.000ریال و حداکنر مبلغ  10.000.000ریال دریافت گردد .
 -5هزینممه رفممع توقيممف سممه چممرخ  ،دامخممر  ،جرثقيممل و ميكسممر و کمماميون حممداقل مبلممغ  3/000/000ریممال و حممداکنر مبلممغ
 10.000.000ریال دریافت گردد .
 -6هزینممه تممرخيص کاالهممای جمممع آوری شممده توسممط عوامممل سممد معبممر حممداقل مبلممغ  1.000.000ریممال و حممداکنر مبلممغ
 5.000.000ریال دریافت گردد .
 -7بهای خدمات ناشي از فک پلمپ واحدهای کسبي  ،کارگاهي  ،خدماتي  ،تجاری و غيره به شرح ییل مي باشد .
الممف ) واحممد هممای تجمماری و کسممبي مسممتقر در معممابر  20متممری و بمماالتر معممادل  5.000.000ریممال و در واحممد هممای مسممتقر در معممابر
زیر  20متر معادل  3.000.000ریال قابل وصول است .
ب ) واحد های کارگاهي و صنعتي بر مبنای مساحت :
تمما مسمماحت  500متممر مربممع مبلممغ  5.000.000ریممال  ،بمماالتر از  500تمما  2000متممر مربممع مبلممغ  10.000.000ریممال و واحممد هممای
باالتر از  2000متر مربع مبلغ  15.000.000ریال قابل وصول است .
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تعرفه شماره ( -)0-2بهای خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی و مجوز حمل مسیر
منشاء قانوني

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
توضيحات

 -1تخليه غيمر مجماز نخالمه و ضمایعات و پسمماندهای صمنعتي در محمدوده شمهری و حمریم باقرشمهر بمه ازای ظرفيمت
خودرو حداقل مبلغ  5/000/000ریال و حداکنر 20/000/000ریال جریمه گردد .
 -2بابمت مجمموز حممل آب آهممک  ،الشممه سمنگ و مخلمموط و خماک بممه خممارج از محمدوده شممهری و حمریم باقرشممهر بممه
ازای هر کاميون تک چرخ مبلغ 150/000ریال دریافت گردد .
 -3در صممورت صممدور مجمموز حمممل و تخليممه خمماک ،مخلمموط  ،آب آهممک  ،نخالممه و الشممه سممنگ و گممل سممنگ در
محدوده قانوني و حریم شهر به ازای هر سرویس کاميون تک چرخ مبلغ  400/000ریال دریافت گردد .
 -4هزینه جممع آوری نخالمه همای سماختماني توسمط شمهرداری بمه ازای همر دسمتگاه نيسمان مبلمغ  3/000/000ریمال
دریافت گردد .
 -5هزینمممه جممممع آوری نخالمممه همممای سممماختماني توسمممط شمممهرداری بمممه ازای همممر دسمممتگاه خمممودروی خممماور
مبلغ  5/000/000ریال دریافت گردد .
 -6تخليممه غيممر مجمماز پسممماندهای پزشممكي در معممابر و مخممازن زبالممه شممهر بممرای بممار اول مبلممغ  3.000.000ریممال و در
صورت تكرار تا سقف  10.000.000ریال نيز قابل وصول مي باشد .

تعرفه شماره ( -)5-2بهاء خدمات کارشناسان ایمنی و آتش نشانی
منشاء قانونی
ردیف

1

عنوان خدمات

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
تعریف خدمات

مبنای محاسبه

نرخ

بممازدیممد اولمميممه و تهيممه اعزام کارشمممناس جهت از اعزام تا بازگشممت و تنظيم بممه ازاء هممر واحممد مسممممكممونممي1.000.000ریممال
وتجاری 2.000.000ریال و واحدها صنعتي و مشابه تا
تهيه شمناسنامه ایمني و شناسنامه و گزارش
دستورالعمل ایمني
متراژ1000متر مربع 5.000.000ریمال و باالترتا متراژ
گزارش از نمارسمممائيها و
2000متر مربع 10.000.000ریال و باالتر  2000متر
کمبودهای ایمني
مربع  20.000.000ریال

تبصمره  :هزینه آموزش پرسمنل شرکت ها و کارخانجات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط واحد آتش نشاني پس از برآورد
توسط واحد آتش نشاني و اعالم مكتوب به عالوه  10درصد قابل وصول است .
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تعرفه شماره ( - )0-2حق بازدید و کارشناسی و بهای خدمات اداری و فروش اسناد مناقصه و مزایده
منشاء قانوني

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
نوع بهای خدمات

ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه

1

در ساختمان ها با کاربری های مختلف با مجموع مساحت عرصه و اعيان تا
 250متر مربع

 2.000.000ریال

2

در ساختمان ها با کاربری های مختلف با مجموع مساحت عرصه و اعيان تا
 500متر مربع

 3.000.000ریال

3

در ساختمان ها با کاربری های مختلف با مجموع مساحت عرصه و اعيان تا
 1000متر مربع

 5.000.000ریال

4

در ساختمان ها با کاربری های مختلف با مجموع مساحت عرصه و اعيان تا
 2000متر مربع

 10.000.000ریال

5

در ساختمان ها با کاربری های مختلف با مجموع مساحت عرصه و اعيان باالتر از 2000متر مربع

 20.000.000ریال

6

زمين به ازای هر قطعه تا  500متر مربع

 2.000.000ریال

7

زمين به ازای هر قطعه باالتر از  500متر مربع

 3.000.000ریال

8

به ازای هر واحد آپارتمان با هرنوع کاربری دارای سند مجزا وشش دانگ

 2.000.000ریال

توضيحات
تبصره( : ) 1هزینه تشكيل پرونده به ازای هر پرونده مبلغ1.000.000ریال مي باشد.
تبصرره( : ) 2حق بازدید از امالک و اراضمي دایر صمنوف آالینده که توسمط کميسيون موضوع بند  20ماده  55قانون شهرداری ها
تشخيص داده ميشوند به شرح ییل است:
 -1امالک و اراضي زیر  500متر مربع مبلغ  2.000.000ریال
 -2امالک و اراضي  500متر مربع و باالتر مبلغ  3.000.000ریال
تبصره ( :)3بهای خدمات کارشناسی فضای سبز
– 1خدمات کارشناسي باغات و اراضي مزروعي 1.000.000
 – 2خدمات کارشناسي کاربری های مسكوني 2.000.000
 – 3خدمات کارشناسي کاربری تجاری 3.000.000
 – 4خدمات کارشناسي کاربری های اداری  ،صنعتي  ،کارگاهي 4.000.000
 – 5خدمات کارشناسي سایر کاربری ها 2.500.000
منظور از کارشمناسي بازدید و بررسي وضعيت فضای سبز برای امالک و مستغالت محدوده و حریم شهر که در چهارچوب مقررات و
ضوابط زیست محيطي تدوین گردیده است  ،ميباشد که کارشناس در محل حضور یافته و حسب مورد نسبت به وجود یا عدم وجود
فضای سبز مورد نياز و مساحت ایجاد شده فضاهای سبز بررسي و گزارش الزم تهيه و اعالم مي نماید .
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فروش اسناد مناقصه و مزایده :
 -1هزینه فروش اسناد استعالم بهاء  500.000ریال
 – 2هزینه فروش اسناد مزایده ها  2000.000ریال
 – 3هزینه فروش اسناد مناقصه بصورت پلكاني به شرح ییل :
الف  :فروش اسناد مناقصه تا سقف  1.000.000.000ریال
ب  :فروش اسناد مناقصه تا سقف  5.000.000.000ریال
ج  :فروش اسناد مناقصه تا سقف  10.000.000.000ریال
د  :فروش اسناد مناقصه تا سقف  50.000.000.000ریال

مبلغ  1.000.000ریال
مبلغ  2.000.000ریال
مبلغ  3.000.000ریال
مبلغ  4.000.000ریال

تعرفه شماره ( – )0-2بهاء خدمات بهره برداری از خطوط مینی بوس رانی درون شهری و برون شهری
منشاءقانوني

ردیف
1

شهردار باقرشهر

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
بهاء خدمات بهر برداری از خطوط

ماخذ و نحوه محاسبه

عوارض بهر برداری از خطوط ميني بوس راني

ماهيانه مبلغ  1.500.000ریال
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تعرفه شماره ( )0-2بهاء خدمات پیشنهادی سرانه خدمات شهری سالیانه خانواده های اتباع و مهاجرین خارجی در سال 1041

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

منشاء قانوني

ردیف
1

ماخذ و نحوه محاسبه

نوع بهای خدمات

بهماء سمممرانه خدمات شمممهری اتباع و بند  -1افراد افغاني مجرد2.500.000ریال
بند  – 2خانواده های دو و سه نفره مبلغ ر2.500.000یال
مهاجرین خارجي
بند  -3خانواده های چهار و پنج نفره مبلغ ر3.000.000یال
بند  -4خانواده های شش نفر و باالتر مبلغ 4.000.000ریال
توضيحات

تبصمره ( : )1کل مبلغ بهای خدمات سماليانه به حسماب شمهرداری واریز ميگردد و مقرر گردید که حداکنر تا سقف  %50عوارض
دریمافتي بما صمممالحدید و هماهنگي اداره کل اتباع و مهاجرین اسمممتانداری تهران بابت هزینه های مترتب بر طرح های اجرایي
ساماندهي هزینه گردد که با درخواست و تائيد دفتر امور اتباع استانداری در امر مزبور هزینه خواهد شد .
تبصمره ( : )2بهای خدمات فو بر اساس دستورالعمل شماره /8155ص 29/22/96/مورخ 1396/6/8وزارت محترم کشور وصول
و هزینه خواهد شد .
تبصره ( : )3مقرر گردید چنانسه وزارت محترم کشور و یا استانداری تهران و یا اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجي استانداری
تهران در نرخ بهاء سممرانه خدمات شممهری اتباع و مهاجرین خارجي تغييری اعمال و ابالغ نماید  ،بر اسمماس ابالغ مربوطه اقدام
خواهد شد.
تعرفه شماره ( )9-2اصالحیه دستور العمل نحوه صدور مجوز حفاری مصوب 91/45/15
منشاء قانوني

بند  26ماده  80قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

کليه مواد مصموب دسمتور العمل نحوه صمدور مجوز حفاری مورخ  91/05/15به قوت خود باقي است به جزء ماده  9دستورالعمل مذکور که
بشرح ییل اصالح مي گردد:
ماده ( :)9نحوه محاسبه هزینه صدور مجوز
با استفاده از فرمول زیر هزینه صدور مجوز تعيين مي شود:
هزینه صدور مجوز= (مساحت حفاری) ×( ×Aضریب اهميت معبر) × (ضریب منطقه) × (ضریب نوع حفاری) × (ضریب مدت حفاری)
تبصره  :پارامتر ریالي ( )Aهر سال به پيشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسالمي شهر باقرشهر تعيين و ابالغ مي شود.
پارامترهای  Aبرای اجراء در سال  1401مبلغ  50.000ریال پيشنهاد مي گردد.
شهردار باقرشهر
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تعرفه شماره ( ) 14-2بهای خدمات ناشی از برگزاری دوره های عمومی و تخصصی فرهنگسراهای شهرداری باقرشهر در سال 1041

منشاء قانوني

نام کالس

بند  26ماده  80قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

تعداد

نام کالس

شهریه 1041

شهریه 1041

تعداد
جلسات

جلسات
قرآن کودکان

0

544.444

کاریکاتور

0

1.544.444

قرآن نوجوانان

0

544.444

سخت افزار

0

1.544.444

قرآن بانوان

0

544.444

ویندوز مقدماتی

0

1.544.444

خیاطی

نرخ مصوب سازمان فنی وحرفه ای

ویندوز پیشرفته

0

1.044.444

ژورنال دوزی

نرخ مصوب سازمان فنی و حرفه ای

ورد

0

1.544.444

روبان دوزی

0

1.244.444

تایپ تند زنی

0

1.544.444

بافتنی

0

1.244.444

اکسل

0

2.444.444

سفره آرایی

0

1.244.444

اکسس

0

2.444.444

سنگ دوزی

0

1.244.444

اتوکد

0

2.544.444

گل سازی

0

1.244.444

پاور پوینت

0

1.544.444

شمع سازی

0

1.244.444

اینترنت

0

2.444.444

جعبه سازی

0

1.244.444

فتوشاپ مقدماتی

0

2.444.444

قالی بافی

نرخ مصوب سازمان فنی و حرفه ای

فتوشاپ پیشرفته

0

2.544.444

گل های کریستالی

0

1.244.444

سفال کودکان

0

1.544.444

سرمه دوزی

0

1.244.444

سفال بزرگساالن

0

2.444.444

چرم دوزی

0

1.244.444

مهد کودک

ماهانه

نرخ مصوب آموزش و پرورش

ژله تزریقی

0

1.244.444

ویترای

0

1.244.444

کلبه خالقیت

0

1.244.444

مشاوره خصوصی

1

544.444

نقاشی کودکان

0

1.244.444

قصه درمانی (کودکان)

0

1.544.444

بازیگری کودکان و نوجوانان

0

2.444.444

تربیت فرزندان از طریق بازی

0

1.544.444

بازیگری بزرگساالن

0

3.444.444

چرتکه

12

متغیر

نمایش نامه نویسی

0

2.444.444

ایروبیك

ماهیانه

944.444

فیلم نامه نویسی

0

2.444.444

یوگا

0

1.544.444

عکاسی مقدماتی

نرخ مصوب سازمان فنی و حرفه ای

فوریتهای پزشکی

نرخ مصوب انجمن پرستاران

عکاسی پیشرفته

نرخ مصوب سازمان فنی و حرفه ای

phonics

10

موسیقی ( همه سازها )

0

2.144.444

e.t,t.s

10

آواز

0

2.044.444

b.e.pi.i

10

ui
طراحی ،رنگ روغن

0

1.044.444

10

1.044.444

Pfceو....

10

2.244.444

خوشنویسی

0

1.544.444

دیسکاشن

5

354.444
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تعرفه شماره ( ) 11-2بهای خدمات ناشی از برگزاری کالسهای مختلف ورزشی (اعم از کشتی  ،رزمی  ،ایروبیك  ،کاراته ،
بدنسازی و غیره )در اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداری باقرشهر
منشاء قانوني

بند  26ماده  80قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
توضیحات

بند  – 1شهریه کليه رشته ها ی رزمي و کشتي آقایان از قرار  12جلسه در طول هر ماه مبلغ  1.000.000ریال .
بند  – 2شهریه رشته های رزمي و ایروبيک و بدنسازی بانوان از قرار  24جلسه در طول هر ماه  1.200.000ریال .
بند  – 3شهریه بدنسازی آقایان از قرار  24جلسه در طول هر ماه  1.500.000ریال .
بند  – 4شهریه رشته ژیمناستيک از قرار هر جلسه  1/5ساعته و  12جلسه در ماه مبلغ  1.800.000ریال .
بند  – 5آموزش تخصصي رشته ژیمناستيک از قرار هر جلسه  2ساعته و  12جلسه در ماه به مبلغ  3.000.000ریال .
بند  -6شهریه هر نفر هنر جو در مدرسه فوتبال به ازای  12جلسه در طول هر ماه و هر جلسه  1/5ساعته مبلغ  1.200.000ریال .

تعرفه شماره ( ) 12 –2بهای واگذاری اماکن ورزشی و فرهنگی سر پوشیده و روباز جهت برگزاری مسابقات و تمرینات و مراسمها
منشاء قانوني

بند  26ماده  80قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
توضیحات

بند  – 1اجاره سالن همایش های عطر یاس جهت برگزاری مراسم ها و مناسبت ها برای  3ساعت اول برگزاری مبلغ  9.000.000ریال و به ازای
هر ساعت تاخير در برگزاری مبلغ  2.000.000ریال اضافه مي گردد .
بند  – 2اجاره هر سانس زمين فوتسال در سالن غدیر به ازای  1/5ساعت  1.200.000ریال
بند  – 3اجاره هر سانس زمين فوتسال در سالن فدک به ازای  1/5ساعت  1.300.000ریال
بند  – 4اجاره هر سانس سالن والیت جهت برگزاری کالسهای رزمي  ،توپي  ،کشتي از قرار  12جلسه در طول هر ماه مبلغ  8.000.000ریال
(حداقل شاگرد 20نفر در ماه )
بند  – 5اجاره هر سانس زمين چمن مصنوعي در استادیوم اینارگران به ازای  1/5ساعت جهت استفاده هر تيم هنگام شب و برخورداری از نور
پروژکتور ها مبلغ  3.000.000ریال و در صورت استفاده هر تيم در هنگام روز مبلغ  2.000.000ریال مي باشد .
بند  – 6اجاره هر سانس زمين چمن مصنوعي در استادیوم ورزشي فدک به ازای هر سانس جهت استفاده هر تيم در هنگام شب برخورداری از نور
پروژکتور مبلغ  2.500.000ریال و در صورت استفاده هر تيم در هنگام روز  1.800.000ریال مي باشد .
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تبصره  :اجاره بهای هر سانس بر اساس ميزان شهریه هر ورزشكار و تعداد ورزشكاران حاضر در آن رشته محاسبه مي گردد و از مربي طرف پيمان
بطور ماهيانه اخذ مي شود  .لذا ضروریست پس از افزایش ميزان شهریه هر نفر  ،مبلغ اجاره بها نيز افزایش یابد .
توضيح  :موارد اجاره سانس های بند  5و  6مربوط به تيم های بومي باقرشهر ميباشد .
اجاره هر سانس زمين چمن مصنوعي در استادیوم اینارگران توسط تيم های غير بومي به ازای  1/5ساعت جهت استفاده تمرین در هنگام شب و
برخورداری از نور پرژکتور مبلغ  4.000.000ریال و در صورت استفاده هر تيم در هنگام روز  3.000.000ریال .
اجاره هر سانس زمين چمن مصنوعي در استادیوم فدک توسط تيم های غير بومي به ازای  1/5ساعت جهت استفاده تمرین در هنگام شب و
برخورداری از نور پرژکتور مبلغ 3.700.000ریال و در هنگام روز مبلغ  2.700.000ریال
اجاره برگزاری مسابقات فوتبال ليگ سطح شهرستان ری در استادیوم اینارگران مبلغ  6.000.000ریال
اجاره برگزاری مسابقات فوتبال ليگ سطح استان تهران در استادیوم اینارگران مبلغ  10.000.000ریال
اجاره برگزاری مسابقات فوتبال ليگ سطح کشوری در استادیوم اینارگران مبلغ  20.000.000ریال
اجاره برگزاری مسابقات فوتبال ليگ سطح شهرستان ری در استادیوم فدک مبلغ  5.000.000ریال
اجاره برگزاری مسابقات فوتبال ليگ سطح استان تهران در استادیوم فدک مبلغ  8.000.000ریال
اجاره برگزاری مسابقات فوتبال ليگ سطح کشوری در استادیوم فدک مبلغ  13.000.000ریال
تبصره  :شهرداری تنها موظف به اجاره زمين در روز و ساعت مشخص بوده و هيسگونه مسئوليتي در قبال تامين امنيت و نيروی انتظامي بازی ها ،
اورژانس ،پذیرایي و غيره را ندارد و ميزب ان بازیها مكلف به قبول کليه مسئوليت ها از ابتدا تا انتهای بازی و خروج تماشاگران از استادیوم مي باشد .
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تعرفه شماره ()13 – 2بهاء خدمات بر پایی غرفه ها و نمایشگاههای فروش فصلی و دائمی
بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
منشاء قانوني

ردیف
1

ماخذ و نحوه محاسبه

بهاء خدمات

بهاء خدمات بر پایي غرفه ها و نمایشممگاهها اعم از فروش،
تخصمممصمممي ،ادواری ،فصممملي و دائمي و بازارهای روز در روزانه معادل ده درصد  Pبا باالترین ارزش منطقه ای کاربری تجاری
محدوده و حریم شممهر به اسممتنناء نمایشممگاههای صممنایع به ازای هر متر مربع از غرفه
دستي و فرش
توضيحات

تبصره  :متقاضيان برگزاری نمایشگاه های ادواری،بازار های روز ،فصلي در داخل محدوده و حریم به استننای نمایشگاه های صنایع
دستي و فرش مشمول پرداخت بهای خدمات مذکور مي باشند.
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تعرفه شماره ()10 –2عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی:
الف ) عوارض برتبلیغات محیطی تابلوها:
چنانچه صاحبان واحد های صنفی و مشاغل عالوه بر تابلو معرفی صنف اقدام به نصب و تبلیغات کاال یا خدمات نمایند،
تابلو مذکور تابلو تبلیغاتی محسوب می گردد و مشمول پرداخت عوارض سالیانه به شرح جدول ذیل می باشد:
منشاء قانوني

بند 26

ماده  80قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

ردیف

عوارض تبليغات محيطي

1

تابلو های تبليغاتي مربوط به کاالی ایراني

ماخذ و نحوه محاسبه
k.S.P
 ×9pمساحت تابلو (ساليانه)

2

تابلو های تبليغاتي مربوط به کاالی خارجي

 ×18pمساحت تابلو (ساليانه)

 = Pطبق قیمت منطقه ای عرصه امالک باقرشهر با کاربری تجاری  = kضریب

 = Sمساحت تابلو

ب) عوارض تبلیغات محیطی به شکل تابلو ،استند،بنر ،و پالکاردهای تجاری و فرهنگی و  . . .خارج از صنف یا واحد تولیدی
و خدماتی به عبارت نصب در حاشیه معابر
منشاء قانوني
1
2

بند 26

ماده 80قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

عوارض تبليغات محيطي تابلو های تبليغاتي واحدی
فرهنگي  ،ورزشي ،آموزشي و تفریحي در سطح شهر

روزانه به ازای هر متر مربع  2در صد p

عوارض تبليغات محيطي صنعتي ،تجاری و سایر

روزانه به ازای هر متر مربع  4در صد p

 = Pطبق قیمت منطقه ای عرصه امالک باقرشهر با کاربری تجاری

تبصره  :تابلوهایی که مشمول عوارض نمی باشند توضیحات در صفحه بعد آورده شده است .

شهردار باقرشهر

استاندار و جانشین شورای اسالمی شهر

49
ج ) تابلوهایی که مشمول عوارض نمی باشند:
-1تابلوی معرفی صنف :
م هر مغازه مجاز به نصب یک تابلو معرفي صنف مربوطه مي باشد.
مممم صماحبان کليه مشاغل و حرفه که دارای واحد صنفي اعم از ملكي و یا استيجاری بوده و دارای پروانه کسب معتبر مي باشند حق نصب تابلو با رعایت ضوابط طرح را
دارند.
م نصب تابلو بصورت عرضي و یا زاویه دار در معابر در هر ارتفاعي مجاز نمي باشد.
م مغازه های مستقر در داخل مجموعه های تجاری و یا خدماتي و پاساژها مجاز به استفاده از تابلو در نمای بيروني ساختمان نمي باشند.
م تابلوهای ترافيكي و انتظامي  ،اطالع رساني و راهنمای مسير و تابلوهای راهنمای شهری که از طریق نهادهای رسمي مرتبط نصب مي شوند مشمول عوارض نمي باشند.
مممم تابلوهای موقت شمناسنامه ساختمان های در حال احداث بر اساس ضوابط اعالم شده در ابعاد 70در  50سانتيمتر به صورت زرد رنگ حاوی مشخصات ملک  ،مالک،
مهندسين ناظر و مجری و منطقه شهرداری مشمول عوارض نمي باشد.
مممم تابلوهای هشدار دهنده در ساختمان ه ای در دست احداث با موضوعاتي منل خطر سقوط مصالح  ،مشروط به عدم تبليغ کاال و خدمات  ،بر اساس ضوابط اعالم شده
مشمول عوارض نمي باشد .
م تابلوهای پزشكان  ،وکالی دادگستری  ،دفاتر اسناد رسمي  ،ازدواج و طال به تعداد یک عدد در ابعاد  50در  70سانتي متر مشمول عوارض نمي باشد .
م تابلوهای آموزشي  ،اداری  ،بانكها و موسسات اعتباری  ،دفاتر و نمایندگيهای بيمه به تعداد یک عدد متناسب با دهانه ورودی ساختمان و عرض  130سانتيمتر مشمول
عوارض نمي باشد.
ممم تابلوهای پارچه ای موقت حاوی پيام های شاد باش  ،تسليت  ،اجاره و فروش ابنيه و امالک به تعداد یک عدد واقع در هر ملک حداکنر به مدت یک هفته با ابعاد 3×1
متر.
ـ مقررات نصب تابلوها:
م تابلو واحد صنفي فقط مي تواند دقيقاً در باالی جبهه ای از مغازه که به گذر مجاور دسترسي مستقل و مستقيم دارد نصب گردد.تابلو کاربری باید به ملک مربوطه بوده و
ر و به معبر هماهنگ با خطوط و سطوح معماری و نمای ساختمان باشد و در دو محور عمودی و افقي به گونه ای قرار گيرد که نمای دومي برای ساختمان ایجاد ننموده و
با زاویه گرفتن نسبت به سطوح محل نصب از محدوده محيطي ساختمان فراتر نرود  ،تابلو باید کامالً افقي و به موازات دیوار یا جداره محل قرار گيری نصب شود.
م طول تابلو باید به اندازه تمام دهانه واحد صنفي در معبر باشد .عرض تابلو به صورت معمولي  130سانتيمتر و در ارتفاع  2/5تا  3/5متر  150سانتيمتر و در ارتفاع بيش
از  3/5متر  200سانتي متردر نظر گرفته شود.
م دو تابلو معرف کاربری دو واحد صنفي منفک و همجوار باید حداکنر  10سانتيمتر فاصله از یكدیگر نصب شوند.
مممم حداکنر عرض تابلو در شمرایط خاص تابع پارامترهای مختلفي همسون همسایگي تابلو  ،ارتفاع تا زیر سقف مغازه و یا ارتفاع تا زیر کنسول و بالكن طبقه اول است که
باید در محل کارشناسي شده و حداکنر عرض تابلو تعيين گردد  ،نباید از  2متر بيشتر باشد.
م تابلو باید با استحكام کافي و رعایت اصول ایمني به دیوار نصب و ارتفاع آن نبایستي از سطح بام باالتر قرار گيرد و ارتفاع آن ازسطح معبر کمتر از  2/5متر نباشد.
م نصب تابلو بر روی تراس و بالكن مغازه ها مجاز نيست و نصب فقط بر روی سردرب صورت مي پذیرد.
مم نوع و جنس تابلو ميتواند از نئون و نئون پالستيک  ،پلكسي و پلكس گالس ،حروف چلنيوم  ،تابلو روان  ،حروف برجسته و استيل م برنز باشد.
مممم تبليغات محيطي بر روی تابلوهای معرفي صمنف و همسنين نصب تابلو اضافه مشمول عوارض ت بليغات محيطي مي باشد ( .تبليغات شرکتهای سامسونگ مممم الجي م
اسنوا)...
م نصب تابلوهای روان ابعاد آن از دو متر بيشتر نباید باشد بيش از دو متر مشمول عوارض مي باشد.
م هر واحد صنفي صرفاً مجاز به نصب یک عدد تابلو جهت صنف مربوطه مي باشد بدیهي است در غير اینصورت ت ابلوهای اضافي به عنوان تابلو تبليغات محيطي تلقي مي
گردد ومشمول عوارض تبليغات محيطي مي باشد.
م نصب تابلو در مجتمع های اداری  ،تجاری و خدماتي در ارتفاع بيش از  3/5متر با رضایت مالكين مجتمع امكان پذیر است (.رضایت محضری)
تذکر:
الزم به یکر مي باشمد که متقاضمي مي بایسمت در هنگام تكميل فرم درخواست اوليه دقت کامل نموده ،درصورت هرگونه مغایرت مسئوليت های بعدی به عهده متقاضي
بوده و مجوز صادره لغو خواهد شد.
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تعرفه شماره ()15 –2عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل  ،محل جغرافیایی ملك ،مساحت ملك(به استثناء مشاغلی که توسط دیوان
عدا لت اداری اخذ عوارض از آنها را خالف قوانین و مقررات تشخیص داده است

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

منشاء قانوني

ماخذ و نحوه محاسبه

ردیف

نوع عوارض

1

عوارض سمماليانه محل کسممب برای کليه مشمماغل و صممنوف تابع قانون نظام صممنفي و
قانون تجارت که ملزم به عضممویت در اتحادیه صممنف مربوط مي باشممند و مشمماغل و
حرف خاص

(A = H + )K.P.S
100

 = Aعوارض ماهيانه واحد صمنفي = Hقيمت پایه صنفي = Kضریب گروه شغلي = Pقيمت منطقه ای معبر دسترسي بر اساس دفترچه ارزش معامالتي دارائي = Sمساحت
تبصره  :قيمت پایه صنفي مشاغل طبق تعرفه سال  98مي باشد .
واحد صنفي

توضيحات
تبصره (: )1ضریب  kبرای گروه های شغلي  14گانه به شرح ییل مي باشد
بند ( : )1ضریب kبرای واحدهای تجاری کليه بلوک ها ( )1-2-3-4تا مساحت  100متر مربع ضریب  1/2باالتر از  100متر تا  1000متر مربع ضریب 0/5
و باالتر از  1000متر ضریب 0/3درصد مالک عمل است
بند ( : )2ضمریب kبرای واحدهای خدماتي و کارگاهي بلوک های ( )1-2-3تا مساحت  250متر ضریب  1/5باالتر از 250متر تا  1000متر ضریب نيم و از
 1000متر باالتر ضریب  0/3در صد مالک عمل است :
بند ( : )3ضمریب  kبرای واحدهای خدماتي و کارگاهي بلوک 4تا مسماحت 250متر مربع ضریب  3/5باالتر از 250متر تا  1000متر ضریب  0/5و از 1000
متر باالتر ضریب 0/3درصد مالک عمل است
بند ( : )4واحدهای صنفي غير مجاز ضریب

 P . %3/5 . Sمحاسبه شود.

تبصمره ( : )2برای واحدهای صمنفي که قبل از سررسيد عوارض اقدام به پرداخت عوارض صنفي نمایند بابت تشویق معادل حداکنر  %10کل عوارض متعلقه
تخفيف منظور شود .
تبصمره ( : )3در مورد خانواده های معظم شهداء (پدر  ،مادر ،همسر و فرزند ) تخفيفي معادل  %70و به جانبازان به ازاء هر  %10جانبازی و آزادگان به ازاء
هر یكسال اسارت معادل  %10عوارض متعلقه صرفاً برای یک مورد و تا سقف حداکنر  %70منظور شود .
تبصره ( : )4در خصوص خانواده هایي که تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و بهزیستي مي باشند معادل  50درصد مالک عمل است .
تبصره ( : )5واحدهای صنفي که در حال حاضر موجود نمي باشند و عوارض کسب و پيشه برای آنها تدوین نشده در صورت تحقق آن در آینده طبق تعرفه
واحدهای صنفي مشابه اخذ مي گردد .
تبصره ( : )6بدهي سنوات گذشته نيز براساس تعرفه سال جاری محاسبه و دریافت خواهد شد .
تبصره ( : )7در خصوص عوارض ساليانه و بهای خدمات شهری صنوف %15تخفيف در اختيار شهرداری مي باشد.
تبصمره ( : )8عوارض انبارها و بار انداز و پارکينگهای عمومي که فاقد ابنيه مي باشمند و از فضمای باز محوطه استفاده مي نمایند ،مساحت مورد بهره برداری
مالک عمل است و حداکنر تا  %50مساحت ملک قابل محاسبه است.
تبصمره ( : )9مصالح فروش ها،کارواشها و گاراژهای ضایعاتي که در محيط باز فعاليت مي نمایند یک دوم مساحت عرصه به عنوان عوارض مشاغل محاسبه و
وصول گردد.
تبصره ( : )10عوارض دفاتر باربری به ميزان دو برابر مساحت بنای اعياني موجود جهت محاسبه عوارض صنفي مالک عمل مي باشد.
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تعرفه شماره ( )16 – 2عوارض صنفی در کاربری های غیر مرتبط به غیر از عوارض کسب و پیشه
استفاده تجاری همكف
استفاده تجاری از زیرزمين و طبقات
استفاده اداری و یا صنعتي از همكف
استفاده اداری و یا صنعتي از زیر زمين و طبقات
استفاده بعنوان انباری تجاری و انباری مستقل
استفاده بعنوان آموزشي از قبيل آموزشگاههای
غيرانتفاعي ،؛ آموزش رانندگي  ،زبان  ،کنكور و غيره

P
P
P
P
P

% 35
% 35
% 35
% 35
% 35

P

3/5

×
×
×
×
×
×

)مساحت زیربنا +زیر بنای بالكن داخل )

(مساحت زیر زمين +زیر بنای طبقات)
)مساحت زیربنا +زیر بنای بالكن داخل )

(مساحت زیر زمين +زیر بنای طبقات )
(مساحت زیر بنای مورد استفاده )
(مساحت زیر بنای مورد استفاده )

توضیحات
تبصمره ( : ) 1عالوه بر عوارض کسمب و پيشه ساليانه عوارض استفاده از ساختمان های احداثي در کاربری های غير مجاز ( استفاده تجاری از سایر کاربری
ها) نيز به صورت ساليانه از ابتدا سال  1392قابل وصول است ضمنا بناهای که قبل از تاسيس شهرداری احداث گردیده اند از این قاعده مستنني مي باشد
.
تبصمره ( : )2عوارض این ردیف به صمورت ساليانه (سال تقویمي ) است و از ابتدای سال  1392برقرار و مشمول امالک با کاربری غير تجاری ميباشد و در
زمان مطالبه شهرداری و یا هنگام صدور هر نوع گواهي برای مالک و یا مستاجر دریافت ميگردد .
اخذ عوارض توسط شهرداری هيچ گونه امتيازی برای مالک محسوب نمي شود و در صورت درخواست تغيير کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد .
تبصمره ( : ) 3در صمورتي که محل کسمب دایر باشمد و نارضایتي و یا مخالفتي از طرف مالكين مجاور با ادامه فعاليت مطرح نشده باشد  ،شهرداری با وصول
عوارض مزبور مانع ادامه فعاليت نخواهد شد.
تبصره ( : )4در صو رتي که محل کسب دایر باشد و مزاحمت برای مالكين مجاور ایجاد شده باشد  ،جهت رفع مزاحمت  ،شهرداری به استناد تبصره ییل بند
 24ماده  55قانون شهرداری ها اقدام به ارجاع پرونده به کميسيون ماده صد مي نماید .
تبصره ( : )5عوارض استفاده از فضاهای باز کاربری های غير مجاز با توجه به مساحت مورد استفاده مشمول پرداخت عوارض مذکور خواهد شد.
تبصمره ( : )6عوارض بهره برداری از کاربری های غير مجاز مي بایست توسط مالكين(موجر) پرداخت گردد اما عوارض کسب و پيشه ساليانه و بهای خدمات
مدیریت پسماند عادی توسط متصدی واحد صنفي (یا مستاجر) پرداخت مي گردد.
تبصمره ( : )7با عنایت به اینكه شمهر باقرشمهر از کمبود فضای پارکينگ دچار مشكل اساسي است و این موضوع باعت ترافيک در معابر عمومي شهر نموده
اسمت بنابرین هر گونه اسمتفاده تجاری و اداری و صمنعتي و کارگاهي (کسمب و پيشه ای ) در کاربری های پارکينگ بر خالف مقررات مي باشد و در چنين
مواردی بر اساس بند  24ماده  55قانون شهرداری ها اقدام و مالک موظف به رعایت قانون و مقررات و اجرای آرای صادره مي باشد .چنانسه رای کميسيون
ماده صد رای به وضعيت اعاده صادر نماید مالک مي بایست واحد صنفي را جمع آوری نماید.
تبصره ( : )8عوارض بهره برداری در کاربریهای غير مرتبط تا مساحت  100متر مربع ضریب  % 35و باالی  100متر مربع با ضریب  %20محاسبه مي شود.
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تعرفه شماره ( )10 – 2بهاء خدمات بهره برداری از معابر عمومی به عنوان پارکینگ توسط تاالر های پذیرایی
منشا ءقانوني

ردیف
1

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
نوع بهای خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه

بهاء خدمات بهره برداری از معابر عمومي به
عنوان پارکينگ توسط تاالر های پذیرایي

توضيحات ییل
توضيحات

 – 1بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی و نظام صنفي اصل بر تامين پارکينگ واحدهای مربوطه مي باشد.و پاسخ به استعالم اتحادیه جهت دائر کردن
این قبيل صنوف و دریافت پروانه کسب منوط به تامين پارکينگ بر اساس مقررات مربوطه مي باشد.
-2آن دسته از واحد های صنفي موضوع این تعرف ه که قبل از ابالغ ضوابط صنفي اقدام به دریافت پروانه فعاليت صنفي از اتحادیه های مربوطه نموده اند و
فاقد فضای پارکينگ مي باشد به تعداد خودرو های پارک شده در معابر عمومي مشمول پرداخت بهای خدمات مي باشند.در صورت اجاره و تامين پارکينگ
و ساماندهي خودرو ها از تاریخ اعالم و تایيد شهرداری از پرداخت این بهاء خدمات معاف مي باشند.
-4پارکينگ مورد نياز تاالر های پذیرایي به شرح ییل مي باشد :
الف ) براساس ضوابط شهرسازی به ازای هر ميز 4نفره در رستورانهای درجه 1و  2یک واحد پارکينگ الزامي است .
ب ) سطح اشغال ميانگين ميزهای مورد بهره برداری معادل مساحت  6/75متر مربع مي باشد .
ج) با توجه به موارد فو و با تقسيم مساحت تاالرها بر مساحت سطح اشتغال ميزهای چهار نفره در نتيجه تعداد پارکينگ مورد نياز هر تاالر بدست مي
آید.
 -5بهاء خدمات استفاده از معابر عمومي به عنوان پارکينگ مراجعين تاالرها در زمان برگزاری مراسمات معادل  25/000ریال (بيست و پنج هزار ریال ) به
ازای پارک هر دستگاه خودرو (یک واحد پارکينگ ) پيشنهاد مي گردد .
 -4مدت بهره برداری برای تاالر ها با توجه به عدم استفاده از ظرفيت حداکنری در طول سال و عدم برگزاری مراسم جشن و عروسي در طول مدت چهار
ماه از سال معادل یک سوم روزهای سال مالک عمل و پيشنهاد مي گردد.
-5مدت بهره برداری برای واحد های صنفي نمایشگاهي شش ماه از سال مالک عمل است.
 -6بهاء خدمات بهره برداری به صورت ماهيانه دریافت مي گردد .
 -7پرداخت به اء خدمات بهره برداری از معابر عمومي هيچ گونه حقي برای مالكين واحد های صنفي فو و متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و در صورت
اعتراض شهروندان و یا ایجاد مزاحمت برای عبور و مرور عمومي و ایجاد ترافيک شهرداری محق است که از توقف خودروها در معابر جلوگيری نماید و
مالكين و یا متصدیان آنها ملزم به همكاری و رعایت مقررات وضع شده مي باشند .
-8چنانسه مالكين واحد های صنفي فو درپارکينگ مربوط به ملک یا اجاره امالک مجاور با رعایت دستورالعمل ها اقدام به تامين پارکينگ نمایندبه ميزان
واحد پارکينگ های تامين شده براساس گزارش واحد شهرسازی از تعد اد واحد های پارکينگ مورد نياز کل کسر خواهد شد و الباقي واحدهای مورد نياز
مالک عمل است .
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تعرفه شماره ()10 – 2اجاره بها ء ماهیانه کیوسکها ی مطبوعاتی  ،یخ فروشی و دکه های خواربار
منشاء قانوني

ردیف
1

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده
نوع بهای خدمات
اجاره بهای ماهيانه

ماخذ و نحوه محاسبه
طبق جدول صفحه بعد
توضيحات

تبصمره ( : )1مقرر گردیداجاره بهاء کيوسمک های مطبوعاتي و دکه های خواروبار با توجه به موقعيت اسممتقرار  ،سطح اشغال نوع
محصوالت قابل عرضه و ميزان کسب و کار آنها براساس جدول ییل قيمت گذاری گردد.
تبصمره ( : )2مسمتاجرین مكلف هسمتند در زمان انعقاد قرارداد سماليانه کليه اجاره بهاء سماليانه به صورت چند فقره چک تحویل
واحد درآمد شهرداری نموده و رسيد دریافت نمایند .
تبصمره ( : )3چنانسه مسمتاجریني بيش از یک ماه از مهلت قرارداد وی گذشته و اقدام به تمدید قرارداد جدید ننمایند شهرداری
محق است نسبت به جمع آوری دکه اقدام نموده و مسئوليت هر گونه ضرر و زیان احتمالي به عهده مستاجر مي باشد.
تبصره ( : ) 4واگذاری دکه مورد اجاره (خرید و فروش) به افراد غير خالف ضوابط ومقررات شهرداری بوده و در صورت مشاهده با
متخلفين بر خورد قانوني به عمل خواهد آمد و دکه نيز جمع آوری خواهد شد درضمن مسئوليت پاسخ گویي به شخص ثالت بر
عهده مستاجر مي باشد.
تبصمره ( : )5چنانسه در آینده دکه ای به شمخصمي واگذار گردید با توجه به موقعيت اسمتقرار ،سطح اشغال  ،نوع محصوالت قابل
عرضه و ميزان کسب وکار قيمت گذاری ميگردد .و بر اساس اخذ نظر کارشناس قيمت گذاری مي گردد.
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متراژ

نوع فعاليت

عوارض ماهانه

دیف

آدرس

نام /نام خانوادگي

1

حسن کناری

خ  30متری امام خميني نبش خ شهيد مصطفي خميني

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

2

مير محمد موسوی

بلوارغدیر نبش خ شهيد اسماعيلي

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

3

رمضان مرادی

بلوار غدیر جنب بانک ملي

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

4

غيظ علي شهبازی

ابتدای خ  24متری طالقاني جنب شرکت مخابرات

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

5

محمود فرهمند

خ  30متری امام خميني جنب ميدان شهداء

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

6

محمد لک

خ  24متری طالقاني جنب ميدان شهيد فاتحي

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

7

ثابت علي اميدی

مجتمع تجریشي جنب ساختمان اداره بر

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

8

توحيد جنابي

خ شهيد چله دوان جنب ساختمان آتش نشاني

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

9

عباس کاظمي

بلوار غدیر ابتدای سه راهي خيرآباد

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

10

سيد جواد سيد حسيني

ابتدای خ شهيد فيروزی (توریست) سمت چپ

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

11

نصراله جعفری

خ فلسطين روبروی شهرک نيروگاه

30

دکه تنقالتي

قيمت کارشناسي

12

نریمان عزیزی

خ  22بهمن نبش بلوار یادگار امام

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

13

جمشيد ميرزایي

بلوار غدیر ابتدای خ شهرسنگ

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

14

شكراله رضا

بلوارغدیر ابتدای سه راهي خير آباد

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

15

حسينقلي لک

خ شهيد چله دوان تقاطع بلوار فلسطين

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

16

خاور رسول نژاد

مجتمع تجریشي خ کاج نبش خ چناران

9

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

17

مریم انصاری

خ یادگار امام جنب بوستان امير کبير

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

18

رضا بدلي الهرودی

انتهای خ  24متری طالقاني جنب ساختمان (موتوری قدیم)

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

19

یعقوب ملک زاده

خ  22بهمن تقاطع بلوار فلسطين

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

20

صمد داوری

خ فلسطين روبروی شهرک نيروگاه

15

دکه تنقالتي

قيمت کارشناسي

21

فرشيد آالشتي

خ  30متری امام خميني ابتدای خ شهيد چله دوان

6

دکه مطبوعاتي و تنقالت

قيمت کارشناسي

22

امامعلي امجدیان

شهر سنگ خ اصلي جنب شرکت آبسال

6

دکه مطبوعات و تنقالت

قيمت کارشناسي

23

علي شهبازی

شهر سنگ خ اصلي جنب بنگاه برنا

6

دکه تنقالت

قيمت کارشناسي

24

محمد باقر چله دوان

خ  24متری طالقاني جنب درمانگاه شهيد عباسي

2

دکه یخ فروشي

قيمت کارشناسي

25

موسي احمدی

بلوار غدیر ابتدای خ شهيد فيروزی (توریست)

2

دکه یخ فروشي

قيمت کارشناسي

26

علي باقری

مجتمع تجریشي فاز  2چهارراه اول

6

دکه تنقالتي

قيمت کارشناسي

27

محمد حسين اداوی

خيابان توریست جنب سایخا پرس

6

دکه تنقالتي

قيمت کارشناسي

28

قادر صادقي

بلوار شهيد رجایي ابتدای اتوبان عالمه عسگری

6

دکه تنقالتي

قيمت کارشناسي

تبصره  :توضیح اینکه پانزده درصد به قیمت های کارشناسی سال  1044اضافه می گردد .
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تعرفه شماره (– )19-2بهای خدمات مدیریت پسماند های عادی کاربری های مسکونی
منشاء قانوني

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع بهای خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهای خدمات پرداختي توسط توليدکنندگان
پسماند های عادی برای اماکن مسكوني

C=F.D.R.(Ct+Cd).E1.E2

(بعد خانوار شهری ) F= 3/5
(روزهای سال)D =365
سرانه توليد پسماند در شهر باقر شهر (0/750کيلو گرم=R
هزینه جمع آوری و حمل ونقل یک کيلو گرم پسماند عادی شهر باقر شهر مبلغ(  1500ریال )= Ct
(هزینه دفع یک کيلو گرم پسماند عادی شهری درشهر باقر شهر )( صفر )= Cd
نسبت عوارض نو سازی واحد مسكوني مورد نظر به متوسط عوارض نو سازی یک واحد مسكوني شهر =E1
 0/4≤ E1≤1/5با شرط
(ضریب تشویق گسترش تفكيک از مبدأ)نسبت پسماند تفكيک نشده به کل پسماند توليدی (E2=) 1
بهای خدمات مدیریت پسماندعادی یک خانوار شهری در شهر باقر شهر=C
توضيحات
تبصره ( : )1یارانه منظور شده باید حداکنر در طي یک دوره  5ساله حذف شود
تبصره ( : )2آن دسته از ساختمان های مسكوني که بر اساس وضع موجود چند واحد مي باشد ولي دارای یک سند مالكيت بوده
و اعيان آنها تفكيک نگردیده اسمت به عبارتي یک پرونده نوسازی دارند هزینه پسماند آنها بر اساس جمع جبری تک تک واحد ها
محاسمبه و جمعاً دریافت مي گردد.یعني هر واحد مسمكوني مي بایسمت بر اساس مساحت واحد بهای خدمات پسماند را پرداخت
نمایند.
ماده واحده  :این دسمتور العمل به استناد ماده7و  8قانون مدیریت پسماند مصوبه  1383/02/20مجلس شورای اسالمي و آیين
نامه اجرای مصممموبه  1384/05/01هئيت محترم وزیران و دسمممتور العمل نحوه ی تعيين بهای خدمات مدیریت پسمممماند عادی
شمممهری – ابالغي به شمممماره  3/95225/3به تاریخ  1385 /07/17و همسنين دسمممتورالعمل جدید نحوه تعيين بهای خدمات
مدیریت پسمماندهای عادی ابالغي شمماره  141148مورخ  1399/09/11وزیر محترم کشمور شمهرداری باقر شممهر مجاز است بر
اسماس موارد و روش ییل اقدام و در آ مد حاصمل را صمرف هزینه های مدیریت پسماند نماید  ،به موجب این دستور العمل کليه
مصوبات قبلي در خصوص چگونگي محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند لغو و کان لم یكن اعالم و مبنای محاسبه و اخذ
بهای خدمات مدیریت پسماند  ،این دستور العمل است.
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تعرفه شماره ( )24 –2بهای خدمات مدیریت پسماند های عادی واحد های غیر مسکونی (کسب و پیشه)
منشاء قانوني

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

ردیف

نوع بهای خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهاء خدمات مدیریت پسماند های عادی
برای واحدهای غير مسكوني

C=Wi×(Ct+Cd)×D×E2×E3

توضيحات
ماده واحده  :این دسمتور العمل به اسمتناد ماده7و  8قانون مدیریت پسمماند مصوبه  1383/02/20مجلس شورای اسالمي و آیين
نامه اجرای مصموبه  1384/05/01هئيت محترم وزیران و دستور العمل نحوه ی تعيين بهای خدمات مدیریت پسماند عادی شهری
– ابالغي به شمماره  3/95225/3به تاریخ  1385/07/17وزیر محترم کشمور شمهرداری باقر شهر مجاز است بر اساس موارد و روش
ییل اقدام و در آ مد حاصل را ص رف هزینه های مدیریت پسماند نماید  ،به موجب این دستور العمل کليه مصوبات قبلي در خصوص
چگونگي محاسممبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسممماند لغو و کان لم یكن اعالم و مبنای محاسممبه و اخذ بهای خدمات مدیریت
پسماند  ،این دستور العمل است.
بهای ساالنه خدمات مدیریت پسماند عادی واحد غير مسكوني =C
متوسط توليد روزانه پسماند عادی در هر نوع فعاليت غير مسكوني =W1
بهای تمام شده جمع آوری و حمل یک کيلو گرم پسماند =Ct
بهای تمام شده پردازش و دفع یک کيلو گرم پسماند =Cd
تعداد روزهای کاری سال =D
با شرط ( ) 0/7 ≤ 2 ≤ 1ضریب تشویق جهت گسترش تفكيک در مبدا (پسماند تفكيک شده تقسيم بر کل پسماند توليدی منهای یک –E2
ضریب تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند برای هر نوع فعاليت واحدهای غير مسكوني =E3
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تعرفه شماره ( )21 –2بهای خدمات مدیریت پسماند های سایر کاربری ها
منشاء
قانوني

بند  26ماده  04قانون موسوم به شوراها و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده

ردیف

بهاء خدمات مدیریت پسماند

ماخذ و نحوه محاسبه

1

بهای خدمات مدیریت پسماند سایرکاربری های
غير مشمول

به شرح توضيحات

توضيحات
تبصمره(: ) 1بهای خدمات پسمماند های عادی واحد های فو معادل صمد در صد عوارض نو سازی سال جاری همان واحد خواهد
بود
تبصمممره ( : ) 2بهمای خمدممات مدیریت پسمممماند واحد های اداری ،آموزشمممي ،فرهنگي و درماني از قبيل درمانگاهها (پسمممماند
عادی)بيمارسمتانها (پسمماند عادی) و سمایر و احد های مشابه ،عالوه بر بهای خدمات واحد های اداری ،آموزشي ،فرهنگي و درماني
عادی(صد در صد عوارض نو سازی ملک)
تبصره (  : ) 3مدارس (ابتدایي ،راهنمایي ومتوسطه )دولتي از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف مي باشند.
تبصمره ( : ) 4مسماجد ،حسينه ها و تكایا از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف مي باشند .بدیهي است چنانسه در این
اماکن واحدهای غير مرتبط (مانند واحد های تجاری و )...مسمتقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهای
خدمات مدیریت پسماند خواهند بود.
ماده واحده  :این دسمتور العمل به اسمتناد ماده7و  8قانون مدیریت پسماند مصوبه  1383/02/20مجلس شورای اسالمي و آیين
نامه اجرای مصوبه  1384/05/01هئيت محترم وزیران و دستور العمل نحوه ی تعيين بهای خدمات مدیریت پسماند عادی شهری
– ابالغي بمه شممممماره  3/95225/3بمه تماریخ  1385/07/17و همسنين دسمممتورالعمل جدید نحوه تعيين بهای خدمات مدیریت
پسمماندهای عادی ابالغي شمماره  141148مورخ 1399/09/11وزیر محترم کشمور شمهرداری باقر شهر مجاز است بر اساس موارد
فو اقدام و در آ مد حاصممل را صممرف هزینه های مدیریت پسممماند نماید  ،به موجب این دسممتور العمل کليه مصمموبات قبلي در
خصمموص چگونگي محاسممبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسممماند لغو و کان لم یكن اعالم و مبنای محاسممبه و اخذ بهای خدمات
مدیریت پسماند این دستور العمل است.
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مالحضات
تبصمره ( :)1نظر به اینكه پرداخت به موقع هزینه بهاء خدمات عمومي شهری توسط شهروندان نقش مهمي در بهبود کيفيت ارائه خدمات مطلوب
به شمهروندان خواهد داشمت شمهرداری مكلف اسمت از طریق تبليغات و اقدامات فرهنگي الزم شمهروندان را نسبت به مشارکت در پرداخت بهای
خدمات عمومي تشویق و تر غيب نماید.
تبصمره ( :)2کارانه بهره وری کارکنان مؤثر در وصمول و افزایش کد های شمهرداری بر اساس تبصره  4ماده  35آئين نامه استخدامي شهرداریهای
کشمور مصموب  1381/12/14به ميزان ( %1یک در صمد) مابه التفات درآمد سمال جاری نسمبت به سال قبل محاسبه و به پيشنهاد مسئول واحد
درآمد و امور مالي و تصویب باالترین مقام اجرائي شهرداری (شهردار) قابل پرداخت مي باشد.
بدیهي است کمک های بالعوض عمراني و فروش اراضي مشمول محاسبه فو نخواهد شد.
تکالیف قانونی شهرداریها به موجب تبصره 0ماده صد قانون شهرداریها
شمهرداریها در تمامي مراحل اقدامات عمراني اشمخاص حقيقي و حقوقي در محدوده و حریم شهر اختيارات و تكاليف قانوني بر عهده دارند .پروانه
ا شمتغال به کار و در حدود صمالحيت مربوطه امضماء شده باشد در نقشه های ارائه شده به شهرداری باید مجموعه اصول و قواعد فني تحت عنوان
مقررات ملي ساختمان رعایت گردیده باشد.
در مرحله صمدور پروانه ساختماني با توجه به فصل چهارم قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان (مواد31،30و )34شهرداری ها تنها نقشه هایي
را (برای صمدور پروانه سماختمان و سمایر مجوزها ) خواهند پذیرفت که توسمط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود
صمالحيت مربوطه امضماء شمده باشمد و در نقشه های ارایه شده به شهرداری باید مجموعه اصول و قواعد فني تحت عنوان مقررات ملي ساختمان
رعایت گردیده باشد.
عالوه بر اختيار و تكليف شممهرداری در مورد نظارت بر اقدامات ناظران و مجریان سمماختمان به اسممتناد تبصممره  7ماده صممد همزمان و به موازات
مهندسين ناظر ساختماني شهرداری مكلف به نظارت بر ساختمانهایي که در محدوده شهر احداث مي شوند هستند.
شهرداری مي بایست از ادامه کار ساختماني خالف به وسيله مامورین خود اقدام نماید و چنانسه الزم شود وفق قانون ماده صد مي تواند از وجود
مامورین انتظامي برای متوقف کردن عمليات ساختماني خالف استفاده کند.
مالحظات
در اجرای بند( )16و بند ( )26ماده ( )80قانون تشمكيالت  ،وظایف و انتخابات شموراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1
مجلس شمورای اسمالمي و اصمالحات بعدی آن و تبصره ( )1ماده ( )50قانون ماليات بر ارزش افزوده تعرفه سال  1401در اجرای تفویض اختيار
شممماره  30713/1/3/34/521مورخ  1380/3/21وزیر محترم کشممور تعرفه عوارض مذکور مشممتمل بر  58صممفحه در جلسممه نهائي مورخه ........
بررسي و مورد تصویب قرار گرفت .
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