تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395

رديف

«« تعرفه شماره ( - )2-1عوارض زيربنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني بهصورت تك واحدی »»

مالک عمل

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض يک مترمربع

1

تا زيربناي  60مترمربع

2/ 5 P

2

تا زيربناي  100مترمربع

3P

3

تا زيربناي  150مترمربع

3/5 P

4

تا زيربناي  200مترمربع

4P

بند ( :)2در صورت درخواست متقاضيان براي احداث استخر ،سونا ،جكوزي (خارج از اعياني) با رعايت ضوابط و مقررات

5

تا زيربناي  300مترمربع

4/5 P

شهرسازي به ازاي هر مترمربع  %50 Pقابل وصول ميباشد .چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود (بطور

6

تا زيربناي  400مترمربع

5P

7

تا زيربناي  500مترمربع

5/5 P

8

تا زيربناي  600مترمربع

6P

9

از زيربناي  600مترمربع
به باال

توضيحات

بند ( :)1منظور از واحد مسكوني تک واحدي ،اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه ،بيش از يک واحد احداث نشود و چنانچه در
هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدي محسوب نميگردد و در اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زيربنا
(احداث اعياني مسكوني) از نوع مجتمعهاي مسكوني مالک عمل خواهد بود.

مضاعف) در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نميگيرد.
بند ( :)3مساحت پاركينگ ،راهپله ،آسانسور ،شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض
زيربنا ميگردد.
بند ( :) 4به منظور تشويق در نوسازي و بهسازي ساختمانهاي قديمي كه براساس ضوابط طرح تفصيلي و طرح جامع شهر
چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند ،شهرداري مكلف است  %100اين عوارض را مشمول تخفيف قرار داده اقدام نمايد.

6/5 P

1

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395
«« تعرفه شماره ( - )2-2عوارض زيربنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختماني مجتمعها و آپارتمانهای مسكوني»»

رديف

مالک عمل

1

تا زيربناي  200مترمربع

2

تا زيربناي  400مترمربع

3

تا زيربناي  600مترمربع

4

از  600مترمربع تا 1500
مترمربع

5

از  1500تا  3000مترمربع

6

بيش از  3000مترمربع

توضيحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض يک مترمربع
( P× 1/5ميانگين سطح واحدها)
100
( P× 2/5ميانگين سطح واحدها)
100
( P×3ميانگين سطح واحدها)
100
( P× 3/5ميانگين سطح واحدها)
100
( P× 4ميانگين سطح واحدها)
100
( P× 4/5ميانگين سطح واحدها)

بند ( :)1منظور از مجتمعها و آپارتمانهاي مسكوني اعياني است كه در هر طبقه بيش از يک واحد
مسكوني احداث گردد.
بند ( :)2مساحت پاركينگ ،راه پله ،آسانسور ،شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح
تفصيلي شامل محاسبه عوارض ميگردد.
بند ( :)3در صورت درخواست متقاضيان براي احداث استخر ،سـونا ،جكوزي (خارج از اعياني) با
رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر مترمربع  %50Pقابل وصول ميباشد .چنانچه
قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود (بطور مضاعف) در عوارض زيربنا مورد محاسبه
قرار نميگيرد.
بند ( :) 4به منظور تشويق در نوسازي و بهسازي ساختمانهاي قديمي كه براساس ضوابط طرح
تفصيلي و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند ،شهرداري مكلف است
 %100اين عوارض را مشمول تخفيف قرار دهد .

100

2

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395
««تعرفه شماره ( - )2-3عوارض زيربنا احداث اعياني يك مترمربع اعيان تجاری تك واحدی»»

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

عوارض پذيره در زير زمين

) (l  l )  (h  h
)
10

10 p(1 

2

عوارض پذيره در همكف

) (l  l )  (h  h
)
10

18 p(1 

3

عوارض پذيره در طبقه اول

) (l  l )  (h  h
)
10

10 p(1 

4

عوارض پذيره در طبقه دوم

) (l  l )  (h  h
)
10

8 p(1 

5

عوارض پذيره درطبقه سوم و باالتر

) (l  l )  (h  h
)
10

6 p(1 

6

عوارض پذيره در نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)

توضيحات
بند( :)1عوارض زيربنا طبقات پايين تر از زيرزمين ،به ازاي هر طبقه پايين تر از زيرزمين
 %10كمتر از عوارض زيربنا زيرزمين براي هر مترمربع محاسبه خواهد شد.

 %40عوارض همان طبقه

بند ( :)2در خصوص انباري متصل و يا مجزا يک واحد تجاري ،عوارض متعلقه به ازاي هر
مترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل  %50عوارض يک مترمربع پذيره محاسبه و
عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به ازاي هر مترمربع معادل  %75عوارض يک مترمربع
زيربنا تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول ميباشد.
بند ( :)3در صورت تخريب و نوسازي بناهاي غيرمسكوني در حد متراژ و تعداد دهنه و
وضعيت مندرج در پروانه قبلي (چه قبل و چه بعداز تصويب طرح جامع و هادي ) و يا آخرين
گواهي پايانكار  %25عوارض زيربنا روز مالک محاسبه قرار ميگيرد.
بند ( :)4ساختمان هائي كه داراي تخلف تجاري بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در
كميسيون هاي ماد صد منتهي به صدور راي جريمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد ،براي
صدور پايانكار ساختماني مشمول پرداخت  %25عوارض زيربنا روز خواهند بود .

 =Lطول دهنه به متر

 = hطول ارتفاع به متر

بند ( :)5به منظور تشويق در نوسازي و بهسازي ساختمانهاي قديمي كه براساس ضوابط طرح

 =Loطول دهنه مجاز به متر

 =hoطول ارتفاع مجاز به متر

تفصيلي و طرح جامع شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند ،شهرداري مكلف
است نسبت به دريافت  %60اين عوارض اقدام نمايد.

3

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395

رديف

«« تعرفه شماره ( - )2-4عوارض زيربنا احداث اعياني يك مترمربع از چند واحد تجاری »»

طبقات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

در زيرزمين

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

1 / 2 p(1 

2

در همكف

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

1 / 8 p(1 

3

در طبقه اول

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

1 / 2 p(1 

4

در طبقه دوم

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

%90 p(1 

5

در طبقه سوم و باالتر

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

%80 p(1 

6

نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)

 = Hطول ارتفاع به متر
 =hoطول ارتفاع مجاز به متر
 = nتعداد واحد تجاري

توضيحات
بند ( :)1درمحاسبه عوارض زيربنا مجمتعهاي تجاري مانند پاساژ ،تيمچه ،سراي و امثالهم ،عمق جبهه اول برابر
ضرايب مصوب و مازاد برآن معادل  %80قيمت منطقهاي جبهه اول مالک عمل ميباشد.
بند ( :)2در مجتمع ها و پاساژها  ،فضاي باز مشاعي غير مسقف و بدون اعياني كه در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات
را از هر طبقه قابل رؤيت مينمايد مشمول عوارض زيربنا نخواهد بود.

 %40عوارض همان طبقه

بند ( :)3در صورت تخريب و نوسازي بناهاي غيرمسكوني در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه
قبلي (چه قبل وچه بعد از تصويب طرح جامع و هادي ) و يا آخرين گواهي پايانكار  %25عوارض زيربنا روز مالک
محاسبه قرار ميگيرد.
بند ( :)4ساختمان هائي كه داراي تخلف تجاري بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در كميسيون هاي ماد صد
منتهي به صدور راي جريمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد ،براي صدور پايانكار ساختماني مشمول پرداخت %25
عوارض زيربنا روز خواهند بود .
بند ( )5در محاسبه عوارض زيربنا واحدهاي تجاري كه به صورت مجتمع و يا پاساژ احداث مي گردند ،فضاي

 = Lطول دهنه به متر
 = Loطول دهنه مجاز به متر

پاركينگ  ،آسانسور وراه پله و نورگيرها و مشاعات مسقف مشمول  %10عوارض ميگردد.
بند ( :)6عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصيلي تعيين ميگردد .الزم به توضيح است در مجتمعهاي تجاري كه در
يک طبقه به صورت يكپارچه ايجاد ميشوند عمق جبهه مالک عمل نبوده و عوارض كل بنا بر اساس ضريب تعيين شده
محاسبه ميگردد.
بند ( :)7حداقل تعداد واحدها برابر با  2و حداكثر آن  50مي باشد.
بند ( :)8به منظور تشويق در نوسازي و بهسازي ساختمانهاي قديمي كه براساس ضوابط طرح تفصيلي و طرح جامع
شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند ،شهرداري مكلف است نسبت به دريافت  %50اين عوارض اقدام
نمايد.
4

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395
«« تعرفه شماره ( - )2-5عوارض زيربنا احداث اعياني يك متر مربع اعيان اداری »»

رديف

طبقات

تک واحدي

1

زير زمين

9P

2

همكف

11 P

3

طبقه اول

8P

توضيحات

چند واحدي
) n (l  l )  (h  h

)
10
10
) n (l  l )  (h  h
1 / 3 p(1  
)
10
10
) n (l  l )  (h  h
p(1  
)
10
10
p(1 

4

طبقه دوم

6P

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

%85 p(1 

5

طبقه سوم و باالتر

4P

) n (l  l )  (h  h

)
10
10

%70 p(1 

6

نيم طبقه
(بالكن داخل واحد)

 = hطول ارتفاع به متر
 =hoطول ارتفاع مجاز به متر

 %40عوارض همان طبقه
 =Lطول دهنه به متر
 =Loطول دهنه مجاز به متر

بند ( :)1عوارض زير بنا طبقات پايين تر از زيرزمين ،به ازاي هر طبقه پايين تر  %10كمتر از عوارض زيربنا
زيرزمين براي هر مترمربع محاسبه خواهد شد.
بند ( :)2در خصوص انباري متصل و يا مجزا يک واحد اداري ،عوارض متعلقه به ازاي هر مترمربع براي انباري متصل
به واحد مربوطه معادل  %50عوارض يک مترمربع زيربنا محاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد اداري به ازاي هر
مترمربع معادل  %75عوارض يک مترمربع زيربنا همان طبقه قابل احتساب و وصول ميباشد.
بند ( :)3در صورت تخريب و نوسازي بناهاي غيرمسكوني در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه
قبلي (چه قبل وچه بعد از تصويب طرح جامع و هادي ) و يا آخرين گواهي پايانكار  %25عوارض زيربنا روز مالک
محاسبه قرار ميگيرد.
بند ( :)4ساختمان هائي كه داراي تخلف تجاري بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در كميسيون هاي ماد صد
منتهي به صدور راي جريمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد ،براي صدور پايانكار ساختماني مشمول پرداخت
 %25عوارض زيربنا روز خواهند بود .
بند ( )5در محاسبه عوارض زيربنا واحدهاي اداري كه به صورت مجتمع و يا پاساژ احداث مي گردند ،فضاي
پاركينگ  ،آسانسور وراه پله و نورگيرها و مشاعات مسقف مشمول  %10عوارض ميگردد.
بند ( :)6حداقل تعداد واحدها برابر با  2و حداكثر آن  50مي باشد.
بند ( :)7كاربري سرايداري و نگهباني مطابق تعرفه عوارض اداري مورد محاسبه قرار ميگيرد.
بند ( :)8به منظور تشويق در نوسازي و بهسازي ساختمانهاي قديمي كه براساس ضوابط طرح تفصيلي و طرح جامع
شهر چهاردانگه در محدوده بافت فرسوده قراردارند ،شهرداري مكلف است نسبت به دريافت  %50اين عوارض اقدام
نمايد.

5

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395
تعرفه شماره ( - )2-6عوارض زيربنا احداث اعياني يك متر مربع از ساير کاربريها

صنعتي و

تفريحي و

رديف

طبقات

1

زير زمين

8P

2

همكف

10 P

8P

3

طبقه اول

8P

5P

10 P

4

نيم طبقه

5P

4P

6P

2P

5

پاركينگ

P

0/9 P

2P

0/5 P

كارگاهي

خدماتي

باغ-ويال

6P

9P

2P

12 P

4P

3P

توضيحات

تفرجي

بند( : :)1در خصوص انباري متصل و يا مجزا از يک واحد  ،عوارض متعلقه به ازاي هر مترمربع براي انباري
متصل به واحد مربوطه معادل  %50عوارض يک مترمربع زيربنا محاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد به ازاي
هر مترمربع معادل  %75عوارض يک مترمربع زيربنا همان طبقه قابل احتساب و وصول ميباشد.
بند ( :)2در صورت تخريب و نوسازي بناهاي غيرمسكوني در حد متراژ و تعداد دهنه و وضعيت مندرج در پروانه
قبلي (چه قبل وچه بعد از تصويب طرح جامع و هادي ) و يا آخرين گواهي پايانكار  %25عوارض زيربنا روز
مالک محاسبه قرار ميگيرد.
بند ( :)3ساختمان هائي كه داراي تخلف تجاري بوده و تا قبل از تأسيس شهرداري چهاردانگه در كميسيون هاي
ماد صد منتهي به صدور راي جريمه شده و حكم صادره قطعيت يافته باشد ،براي صدور پايانكار ساختماني مشمول
پرداخت  %25عوارض زيربنا روز خواهند بود .
بند ( :)4در محاسبه عوارض زيربنا واحدهائيكه به صورت مجتمع و يا پاساژ فضـاهاي باز غير مفيد كه در طول
ارتفاع

س اختمان

امتداد

داشته

باشد

و

تمام

طبقات

را

از

هر

طبقه

قابل

رؤيت

مي نمايد ،فضـاي آسانسور وراه پله و نورگيرها و مشاعات مشمول  %10عوارض ميگردد.
بند ( :)5محاسبه عوارض زيربنا چند واحدي در كاربري خدماتي مطابق نصف تعرفه مشابه در كاربري اداري مي
باشد.

6

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395

تعرفه شماره ( - )2-7عوارض زيربنای احداث اعياني صدور پروانه و يا صدور مجوز برای هتلها و اماکن گردشگری و مسافرخانهها

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات
بند ( :)1به استناد ماده  8قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب
 1370/7/7عوارض پذيره صدور پروانه براي هتلها و اماكن گردشگري و
مسافرخانهها برابر بخش صنايع خواهد بود.
بند ( :)2به استناد بند  4ماده  22قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از

1

عوارض پذيره صدور پروانه و يا صدور مجوز براي هتلها و اماكن
گردشگري و مسافرخانهها به ازاي هر مترمربع

مقررات مالي دولت مصوب  ،1384/8/15عوارض ناشي از تغيير كاربري و
8P

فروش تراكم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهرهبرداري توسط سرمايهگذاران
به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد (با تقاضاي سازمان گردشگري)
بند ( :)3با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگري ،عوارض فضاهاي تجاري
داخل ساختمان اصلي هتل برابر اين تعرفه خواهد بود.
بند( )4حداقل تعداد واحد ها (  )Nبرابر با  2و حداكثر آن  50مي باشد

2

پذيره فضاهاي تجاري خارج از ساختمان اصلي هتل

(18 P ) N+10

7

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395
تعرفه شماره ( - )2-8عوارض زيربنا احداث اعياني تأسيسات شهری

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض هر
مترمربع

توضيحات

تأسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب،
پست ترانسفورماتور ،پست گاز ،پست
1

مخابرات ،تصفيه خانههاي آب و فاضالب،
دكلهاي برق و مخابرات ( )BTSو كليه

20 P

-

دكلهاي ارتباطي ،كيوسک تلفن و غيره به
ازاي هر مترمربع

8

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395
تعرفه شماره ( – )2-9عوارض زيربنای احداث اعياني صدور پروانه ساختماني واحدهای ديني ،مذهبي ،آموزشـي ،ورزشـي ،فرهنـگي ،هنــری ،بهداشـتي درمـاني( به استثناء ساختمان پزشكان)

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

رديف

عنوان طبقات

1

در زيرزمين

0/7 P

2

در همكف

P

3

در طبقه اول

0/7 P

4

در طبقه دوم

0/5 P

5

درطبقه سوم به باال

0/4 P

توضيحات

هرمترمربع

بند ( :)1آموزشگاهها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي براي اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده  19قانون اصالحي تأسيس و اداره
مدارس ،مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب 16/5/1387در برخورداري از تخفيفات ،ترجيحات و كليه معافيتهاي
مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.
بند ( :)2مساجد ،تكايا ،حسينيهها ،امامزادهها ،اماكن مقدسه و متبركه با تأييد اوقاف (موضوع نامه شماره  89/234991مورخ
 1389/5/25رئيس ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور) در حد ضوابط طرح تفصيلي (مصوب) از پرداخت عوارض
معاف ميباشند .چنانچه هيأت امناي مراكز فوق بجز تكايا متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث اعياني واحدهاي
تجاري و اداري باشند تا  20مترمربع از پرداخت عوارض تجاري معاف و مازاد آن طبق تعرفه عادي عمل ميگردد.
بند ( )3متراژ بناهاي تجاري (شامل داروخانه -بوفه مواد غذائي و خوراكي -فروشگاه محصوالت و  )...يا فضاهاي اداري
موجود در اين كاربريها با تعرفه مربوط به تجاري و اداري مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

9

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395
«« تعرفه شماره ( - )2-10عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهای مطب پزشكان ،روانپزشكان ،دندانپزشكي ،بيناييسنجي ،راديولوژيستها ،ماماها ،سونوگرافي و حرف وابسته »»

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض هر متر

رديف

عنوان طبقات

1

زيرزمين

9P

2

همكف

11 P

3

طبقه اول و باالتر

8P

4

انباري در زير زمين يا همكف و ديگر طبقات

 50درصد تعرفه مصوب

مربع

توضيحات

-

تبصره  : 1به هنگام مراجعه مالكين محترم جهت مرمت و بازسازي عوارض مربوطه با كاربري مسكوني ، %10كاربري اداري و صنعتي و خدماتي  ، %20تجـاري  ، %30و ساير كاربريها تا  ، %15عوارض صدور پروانه
ساخت قابل وصـول خواهد بود.
تبصره : 2چنانچه در ملكي بهره برداري در كاربري غير مرتبط صورت پذيرد مشمول وصول  %30عوارض زير بنا تحت عنوان عوارض بهره برداري در كاربري غير مرتبط خواهد گرديد.

10

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395
«« تعرفه شماره ( - )2-11عوارض صدور مجوز احصار »»
عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

توضيحات

عوارض

بند ( : :)1درتبديل مصالح از مصالح پائين به باال (مثالً از گل به آجر يا بلوک معادل%% 25
عوارض صدور مجوز احصار به ازاء متر طول

P.H.L+K

تعرفه روز اخذ گردد ،مشروط بر اينكه ديوار موجود مجاز يا بر اساس ضوابط شهرسازي
فرسوده باشد.
بند ( :)2ديواركشي ساختمانهاي مخروبه و يا زمينهائي كه داراي بنا باشد و همچنين

كليه اراضي واقع در حريم شهر با هر نوع پهنه به استثناء اراضي و امالكي كه
حريم شهر

ضريب

از ط ريق كارگروه شوراي برنامه ريزي استان تغيير كاربري شده اند .
اراضي و امالكـي كـه ازطريقكـارگروه شـوراي برنامـه ريـزي اسـتان تغييـر
كاربري شده اند و پروانه احداث بنا اخذ مي نمايند.

ارزش
در

اخذ مجوز از طريق كميسيون ماده  7باغ شناسايي شده و شناسنامه باغ دريافت

كاربريها

محدوده شهر

افزوده k

اراضي كشاورزي  ،زراعي و باغات به استثناء آن دسته از باغات كه به هنگـام

K=160.p.C

ساير ضوابط شهرداري براي مالک يا متصرف ايجاد نكند در صورت تأييد از حوزه معاونت
شهرسازي و معماري ،بر هر متر طول ديوار  %15فرمول صدراالشاره وصول خواهدشد .
K=100000

صادر شده است .

بند( :)3بابت نرده كشي ،%70فنس  %50و تور ،سيم خاردار،تور پالستيكي و مرغي و
خاكريز  % 30فرمول فوق محاسبه مي گردد.
بند  : 4در مجوزه هاي صادره بناهاي تجاري ،اداري و خدماتي و صنعتي نياز به دريافت عوارض

K=160.p.C

كرده اند
ساير و باغاتي كه از طريق كميسيون ماده  7باغ شناسايي شده و شناسنامه باغ

ديوارهاي قديمي مشروط براينكه ديواركشي حقي از لحاظ تفكيک ،تملک ،تغييركاربري و

قانوني ديوار كشي بر اساس مساحت اعالم شده از سوي واحد شهرس ازي به هنگام صدور مجوز
ساخت مي باشد .
بند  C :5برابر است با محيط عرصه ملک

K=100000
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395

رديف

«« تعرفه شماره ( - )2-12عوارض ارزش افزوده حاصل از تبديل کاربری برای واحدهای مسكوني ،تجاری ،اداری و غيره »»

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

توضيحات

عوارض

بند ( :)1بر اساس ضوابط طرحهاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمانها ضروري ميباشد.
1

عوارض تامين پاركينگ
براي هر واحد مسكوني

24 P.S

بند ( :)2در موارد استثناي از جمله موارد ذيل شهرداري ميتواند بر اساس ضوابط طرحهاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني (كميسيونهاي ماده  5يا كميتههاي
فني طرحهاي هادي) بدون تأمين پاركينگ ،پروانه ساختماني صادر نمايد:
 .1ساختمان در برخيابانهاي سريعالسير به عرض  45متر وبيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
 .2ساختمان در فاصله يكصدمتري تقاطع خيابانهاي به عرض  20متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.

2

عوارض تامين پاركينگ
براي هر واحد تجاري

40 P.S

 .3ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است.
 .4ساختمان در بر كوچههايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه ،امكان عبور اتومبيل نباشد.
 .5ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد ،احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
 .6درصورتيكه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه ازنظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود.

عوارض تامين پاركينگ
3

براي هر واحد اداري

32 P.S

ياكارگاهي يا صنعتي

بند ( :)3شيب مقرر در رديف  5از بند  2بر اساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين ميگردد.
بند ( :)4شهرداري درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانهاي واريز و صرفاً در امر تملک و احداث پاركينگ عمومي هزينه مي نمايد.
بند ( :)5براساس رأي شماره  1477-1481مورخه  1386/12/12هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قانونگذار به شرح تبصره  5ماده  100قانون شهرداري
تكليف عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن را معين و متخلف را براساس رأي كميسيو نهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محكوم نموده  ،وصول عوارض در مورد

4

عوارض تامين پاركينگ
براي ساير كاربريها

حذف يا كسر پاركينگ  ،خالف هدف و حكم مقنن مي باشـد.
8 P.S

بند ( :)6حداقل فضاي مورد نياز يک واحد پاركينگ  25مترمربع مي باشد 5×2ُ/5(.بانضمام يک برابر آن جهت مانور و مسير حركت)
بند( :)7ساختمانهاي ويالي كه در زمان حاكميت شهرداري تهران بنا گرديده و فاقد پاركينگ مورد نياز مي باشد مشمول عوارض حذف پاركينگ نمي گردند .

12

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395
«« تعرفه شماره ( - )2-13عوارض ارزش افزوده تفكيك (تفكيك اراضي و ساختماني)»»

ماخذ و نحوه
رديف

عنوان كاربري

محاسبه عوارض
عرصه

ماخذ و نحوه محاسبه

توضيحات

عوارض اعيان

بند ( :)1كليه امالكي كه بهاستناد مواد  147و  148قانون ثبت اسناد و امالک كشور ،سند دريافت و

1

مسكوني به ازاء هر مترمربع

10 P

%10 P

2

تجاري به ازاء هر مترمربع

30 P

%70 P

3

صنعتي و كارگاهي به ازاء هرمترمربع

15 P

%50 P

ميباشـد.

4

اداري و خدماتي به ازاء هرمترمربع

22 P

%40 P

بند ( :)3اشخاصي كه با توجه به قانون اصالح ماده  101قانون شهرداري مصوب  1390/1/28زمينهاي

5

باغ  -ويال به ازاء هرمترمربع

12 P

%20 P

6

پاركينگ ،پايانه و انبار به ازاء هرمترمربع

8P

%15 P

3P

%2 P

8

مذهبي و فرهنگي و ورزشي به ازاء هرمترمربع

%20 P

--

9

تأسيسات و تجهيزات شهري به ازاء هرمترمربع

30 P

%70 P

10

ساير كاربريها به ازاء هرمترمربع

2P

%5 P

7

آموزشي-بهداشتي -درماني تفريحي،تفرجي و فضاي
سبز به ازاء هرمترمربع

عوارض تفكيک وحقوق قانوني شهرداري را پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت اين عوارض ميباشند.
بند( :)2عوارض تفكيک در هر مرحله يا مقطعي كه مالک يا ذينفع به شهرداري مراجعه نمايد قابل وصول

باالي  500مترمربع را تفكيک نمودهاند ،مشمول پرداخت عوارض تفكيک عرصه نخواهند بود.
بند ( :)4تقسيم يک ملک به دو يا چند ق طعه بر اثر عبور خيابان  ،عبور لوله هاي آبرساني  ،گاز رساني و
دكل هاي برق  ،تفكيک تلقي نمي شود و م شمول عوارض موضوع اين ماده نمي گردد .
بند( :)5ضريب  Pبراي محاسبه عـوارض عرصـه ،ارزش منطقـه اي و در محاسـبه عـوارض اعيـاني،
ارزش معامالتي مي باشـد.
بند( :)6شهرداري مكلف است عوارض تفكيک اعيان را تا قبل از صدور پايانكار سـاختمان از مالـک يـا
ذينفع قانوني آن وصول نمايد.
تبصره :كارخانجات تا قبل از هرگونه افراز و واگذاري قسمت يا بخشهائي از ملک بنام مالک يا غير ،از
شمول عوارض تفكيک اعيان مستثني مي باشند.

13

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395

««تعرفه شماره ( – )2-14بهای خدمات صدور استعالم (عرصه و اعيان) اعم از مسكوني ،تجاری ،اداری و ساير کاربریها»»

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض براي هر

رديف

عنوان كاربري

1

مسكوني

%2 P

2

تجاري

%6 P

3

اداري

%4 P

4

صنعتي-كارگاهي-خدماتي

%3 P

5

ساير كاربريها

%1 P

متر مربع(عرصه و اعيان)

توضيحات

بند( : )1اين عوارض به هنگام صدور هرگونه گواهي انتقال ملک اخذ ميگردد.
بند( :)2در فرمول مذكور Pقيمت منطقه بندي زمين و ارزش معامالتي امالک بوده و براي عرصه و اعيان هر
متر مربع بطور جداگانه محاسبه مي شود.

14

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395
«« تعرفه شماره ( – )2-15بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری »»

رديف

ماخذ و نحوه محاسبه

عنوان تعرفه عوارض

1

ورزشي  ،تفريحي وفضاي سبز به مسكوني

2

انتظامي  ،آموزشي و كشاورزي به مسكوني

2

مسكوني به تجاري

3A

3

مسكوني به اداري

A

4

مسكوني به صنعتي/كارگاهي/خدماتي

1/ 5 A

5

اداري به تجاري

2A

6

صنعتي/كارگاهي/خدماتي به تجاري

1/ 5 A

7

صنعتي/كارگاهي/خدماتي به اداري

-

8

توضيحات

عوارض
( ) 2D+p( )1+t

بند ( :)1امالكي كه بر اساس طرحهاي مصوب شهري يا با درخواست مالک در كميسيون ماده  ،5مطابق عناوين قيد شده در

=A

تعرفه تغيير كاربري يابد اين عوارض اخذ خواهد شد.

( ) 2D+p( )1+t
=A

بند ( :)2هر گونه ابقاء كاربري اوليه كه بعضاً از كميسيون ماده  5مصوبه ابقاء يا تثبيت صادر ميگردد ،در صورتي كه
مالكيت بر اساس آخرين پروانه تغيير نكرده باشد مشمول پرداخت عوارض تغيير كاربري نميگردد.

-
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تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395

«« تعرفه شماره ( - )2-16عوارض مازاد بر تراکم پايه »»

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

1

( A=)2D+P()1 + t

موارد مطروحه در كميسيون ماده 100

عوارض مازاد بر تراكم مجاز پيشبيني
2

ضريبT

شرح

عوارض مازاد بر تراكم مجاز پيشبيني
شده در طرح هاي مصوب شهري و براي

توضيحات

شده در طرح هاي مصوب شهري و براي

M×A

موارد مطروحه در كميسيون ماده 5

طرفين بزرگراه آيت اله سعيدي

2/ 5

خيابان هاي با گذر  35/1متر به باال

1/ 4

خيابان هاي گذر 35-24/1

0/8

خيابان هاي گذر 24-18/1

0/6

خيابان هاي با گذر 18-12/1

0/4

خيابان هاي با گذر 12-6/1

0/2

خيابانهاي با گذر زير  6متري

0/1

 نسبت به عوارض مازاد تراكم مازاد بر %120تاسقف %180مساوي با ( Aيک طبقه مازاد) روي طبقه مجاز -2نسبت به عوارض مازاد تراكم از  %180تا سقف %240

( A= 1/3دو طبقه)

 -3نسبت به عوارض مازاد تراكم از  %241تا سقف %300

( A= 1/5سه طبقه )

 -4نسبت به عوارض مازاد تراكم از  %301به باال

( A= 2چهار طبقه)

 : Aعوارض يک متر مازاد بر تراكم در كاربري ها
 : Dارزش معامالتي ساختمان موضوع ماده  64قانون ماليات هاي مستقيم
 : Pارزش منطقه اي موضوع ماده  64قانون ماليات هاي مستقيم
 : Tضريب مورد نظر بر اساس معابر سطح شهر
 : Mضريب بر اساس مرغوبيت ملک
ب :تعيين عوارض مازاد بر تراكم اداري  ،تجاري و صـنعتي :
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شـــرح

رديف

تجاري

اداري

4A

2A
1/5A

1

همكف

2

طبقه اول

2/8A

3

مابقي طبقات و نيم طبقه

2/2A

1/2A

4

زير زمين

1/8A

0/8 A

5

انبار

2A

A

ج – ساير كاربريـها :
رديف

نوع كاربـري

1

صنعتي و كارگاهي و خدماتي

2

بهداشتي و درماني

3

مذهبي و فرهنگي

4

ورزشي و تفريحي

5

تأسيسات و تجهيزات شهري

طبقه

فرمول محاسبه

همكف

2/5A

ساير طبقات

1/7A

همكف

1/7A

ساير طبقات

0/5 A

همكف

0/05 A

ساير طبقات

0/01 A

همكف

0/5 A

ساير طبقات

0/1 A

همكف

1/1 A

ساير طبقات

0/6 A
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«« تعرفه شماره ( - )2-17عوارض تطويل پروانه ساختماني»»

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

توضيحات

عوارض

بند( :)1طبق بند  2ماده  29قانون نوسازي و عمران شهري در پروانههاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر ميشود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان
ضروري است قيد گردد .شوراهاي اسالمي شهر مي توانند با توجه به حجم عمليات ساختماني و بر اساس گروه بندي چهارگانه قانون نظام مهندسي ساختمان (الف ،ب ،ج ،د) نسبت
به تعيين مهلت پروانه ساختمان اقدام نمايد.
بند ( :)2چنانچه مالكين براي تمديد پروانه ساختماني در داخل مهلت مقرر در پروانه درخواست اصالح يا تغيير مفاد پروانه داشته باشند به طوري كه متراژ و نوع كاربري و
تعداد واحد و ارتفاع و دهنه مجاز تغيير نيابد ،شهرداري پس از اخذ عوارض نوسازي اقدام به تمديد پروانه ساختماني مينمايد.
بند ( :)3متقاضياني كه پس از پايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني براي تمديد پروانه مراجعه مينمايند ،مكلف به پرداخت مابه التفاوت كليه عوارضهاي پرداختي در زمان صدور
عوارض تطويل

بر اساس تباصر

پروانه ساختماني

مندرج در توضيحات

پروانه ،نسبت به تعرفه روز ميباشند(.از جمله زيربنا-پذيره-مازاد تراكم-پاركينگ و)....
تبصره :چنانچه در زمان تمديد پروانه ،آيتمي در تعرفه روز حذف يا اضافه شده باشد ،شهرداري مكلف است در محاسبات خود نسبت به حذف يا اضافه نمودن آن موارد اقدام نمايد.
بند ( :)4اعالم شروع و خاتمه عمليات ساختماني توسط مهندس ناظر ميباشـد.
بند ( :)5مالكيني كه قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداري ميبايست پس از كسر %5كل
عوارض صدور پروانه نسبت به استرداد الباقي مبالغ دريافتي و همچنين اوراق مالي درجريان وصول اقدام نمايد.
تبصره :عوارض تفكيک عرصه در راستا اجراي ماده  101قانون شهرداري و همچنين عوارض نوسازي باستناد ماده  2قانون نوسازي وعمران شهري دريافت و جزء عوارض
صدور پروانه محسوب نمي شوند.
بند( :)6ساختمان هايي كه مالک قب ل از اتمام مهلت پروانه ملک درخواست تمديد نموده و داراي تخلف ساختماني باشد و پرونده آنها به لحاظ طرح در كميسيون مذكور بالاقدام
مانده است  ،مدت زماني كه براي رسيدگي و اتخاذ تصميم كميسيون صرف مي گردد به مهلت پروانه اضافه مي شود.

تبصره  :در مورد ساختمانهاي قديمي (قبل از سال  ) 66كه بدون پروانه ساخت احداث گرديده اند ،اخذ عوارض پايانكار به شرح جدول ذيل انجام خواهد شد.
باغ،ويال

تجاري

صنعتي ،اداري و خدماتي

مسكوني و سرايداري

18.000

30000

20000

15000

آموزشي،بهداشتي،مذهبي،فرهنگي،ورزشي
7.000
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«« تعرفه شماره ( - )2-18عوارض پيشآمدگي مشرف به حياط يا معابر عمومي »»

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه

توضيحات

محاسبه عوارض

بند ( :)1كليه ضوابط مقرر در بخشنامه  25798/1/3/34مورخ  1372/12/8وزير محترم كشور به شرح ذيل الزم الرعايه

عوارض پيشآمدگي مشرف به معابر به ازاي هر مترمربع
1

در واحدهاي تجاري

12 P

2

در واحدهاي اداري و صنعتي

10 P

3

در واحدهاي مسكوني

5P

است:
 -1در صورتيكه پيشآمدگي در معبر عمومي ،بهصورت روبسته و زيربناي مفيد مورد استفاده واحدهاي مسكوني ،تجاري ،اداري،
صنعتي قرار گيرد ،عالوه بر اينكه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد .از هر مترمربع پيشآمدگي
 3برابر اين تعرفه مشروط بر اينكه از قيمت روز زمين تجاوز ننمايد ،از متقاضيان وصول خواهد گرديد.
 -2اگر پيشآمدگي بهصورت روبسته و داراي ديوارهاي جانبي باشد ولي بهصورت بناي غيرمفيد مورد استفاده قرار گيرد (صرفاً
بهصورت بالكن) عالوه بر اينكه جزو زيربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد ،از هر مترمربع پيشآمدگي
 %50بند يک وصول خواهد شد.
 -3چنانچه پيشآمدگي بهصورت روباز و فاقد ديوارهاي جانبي (تراس) باشد معـادل  %50وصـول خواهد شد.

4

در واحدهاي فرهنگي ،هنري ،ورزشي ،آموزشي،
بهداشتي درماني ،پزشكي و غيره

P

بند( :)1چنانچه پيشآمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً بهصورت سايهبان(ابرو) مورد استفاده قرار گيرد .مشمول مقررات اين
تعرفه نخواهد بود.
بند ( :)2چنانچه پيش آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد ،وصول
عوارض پيشآمدگي (عالوه بر عوارض مازاد تراكم  ،عوارض پذيره و يا زيربنا) بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .
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«« تعرفه شماره ( - )2-19عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرحهای توسعه شهری ومفاد پروانه ساختماني »»

رديف

موارد شمول

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

1

مسكوني

( ×2Pسطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

بند( :)1وصول عوارض موضوع اين تعرفه در موارد مغايربا

2

تجاري

( ×5Pسطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

مفاد پروانه ساختماني ،صرفاً در صورت ابقاء بنا توسط

3

اداري

( ×3Pسطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

كميسيون ماده صد ،مجاز ميباشد.

4

صنعتي-انباري-پاركينگ و غيره

( ×2Pسطح طبقه اي كه اضافه ارتفاع دارد)

بند ( :)2منظور از سطح بنا ،سطح طبقهاي است كه اضافه
ارتفاع دارد.
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