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

«« تعرفه شماره  - )2-20عوارض خدمات شهری »»

رديف

عنوان تعرفه عوارض

1

بهاي ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني

2

بهاي ارايه خدمات حفظ و ايجاد فضاي سبز

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

معادل  %5عوارض زيربنا و پذيره به

بند ( :)1اين عوارض هنگام صدور پروانه ،اصالح و يا پايان کار ساختماني توسط شهرداري

اضافه يک درصد عوارض

وصول و صرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و تجهيز آتشنشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد.

مازاد تراکم ساختمان
معادل  %5عوارض زيربنا ،پذيره و
عوارض مازاد تراکم ساختمان

بند ( :)2ضريب  kحداکثر پنج درصد تعيين ميگردد.
بند ( :)3عوارض فوق از بناهايي که توسط کمسيون ماده  100راي ابقاء صادر ميشود نيز
وصول و صرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و تجهيز آتشنشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد.

در صورتي که امكان تأمين فضاي سبز در ملک مطابق ضوابط براي مالک مقدور نباشد مالک عالوه بر عوارض متعلقه بابت کمبود فضاي سبز مورد نياز ملک  ،مطابق فرمول ذيل عمل مي شود  ،مضافاً اينكه در خصوص
آپارتمان هاي مسكوني و مجتمع هاي تجاري واداري تعداد واحد يا باب به عنوان  Nدر فرمول ضرب مي شود.
 F=M+N+4Pمسكوني

F=M+N+ 8P

ساير کاربريها
 =Pارزش منطقه اي
 =Mعدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز براي يک متر مربع براي کليه شهرهاي استان تهران  150.000ريال در نظر گرفته شده است .
 =Nعدد ثابت هزينه نگهداري يک متر مربع فضاي سبز براي کليه شهرهاي استان تهران  150.000ريال در نظر گرفته شده است .
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«« تعرفه شماره ( – )2-21عوارض بقايای سطح شهر (آن قسمت از اراضی و مستحدثاتی که مشمول ماده  2قانون نوسازی و عمران شهری نمیباشند) »»

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

1

عوارض اعياني

× %1/5ارزش معامالتي × مساحت اعياني

ارزش معامالتي و ارزش منطقه اي عرصه و اعيان هر شهر بر اساس

2

عوارض عرصه

× %1/5قيمت منطقهاي × مساحت عرصه

ماده  64قانون مالياتهاي مستقيم توسط کميسيون تقويم امالک تعيين و
براي اجرا ابالغ ميگردد.

تعرفه( :)2-22عوارض بر قطع اشجـار (غير مجاز)
. 1قطع بوته قبل از پايان دوره باردهي بر اساس نظريه کا رشناس فضاي سبز و کميسيون ماده  14به ازاي هر اصله  530.000ريال
.2درخت با محيط بن تا  50سانتي متر هر اصله  9/ 900/000ريال
 .3درخت با محيط بن تا  100سانتي متر عالوه بر  9/900/000ريال به ازاء هر سانتيمتر مازاد بر  50سانتيمتر  99/000ريال
.4درخت با بن بيش ا ز يک متر عالوه بر پانزده ميليون ريال به ازاي هر سانتي متر مازاد بر يک متر هر سانتي متر  530/000ريال
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تعرفه( : )2-23عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر شهري
کليات :
به کليه اراضي و امالکي که بر اثر طرحهاي احداث  ،تعريض  ،توسعه و اصالح معابر و ميادين در بر گذر احداثي  ،اصالحي  ،تعريض و يا توسعه اي واقع شده و يا مي شوند عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي
طرحهاي تعريض يا توسعه معابر شهري براي يكبار تعلق ميگيرد که برابر مفاد ذيل توسط شهرداري وصول خواهد شد.
تبصره  : 1عوارض موضوعه براي هر قطعه زميني که در معرض اجراي طرحهاي مذکور قرار ميگيرد  .عبارتست از سه برابر مابه التفاوت ارزش منطقه اي قطعه زمين  ،قبل از اجراي طرح با ارزش منطقه اي
بعد از اجراي طرحهاي مذکور  ،مشروط بر آنكه مبلغ حاصله از بيست درصد قيمت روز ملک به تشخيص کارشناس رسمي مرضي الطرفين(ازکارشناسان رسمي دادگستري) تجاوز نكنـد.
 %20قيمت کارشناسي روز < ( 3 )p - Gp
تبصره  :2زمان شمول اين عوارض در مورد کليه اراضي و امالکي است ک ه قبالً پشت جبهه بوده و در اثر تعريض در برگذر جديد قرار ميگيرند و يا در اثر احداث معابر و تملک امالک واقع در مسير آن دربر گذر
جديد واقع ميشوند .زمان اجراي طرح يعني شروع به اجرا از نقطه مجاور يا مقابل هر پالک خواهد بود.
تبصره  :3درمورد شمول اين عوارض ،دست رسي مالک نبوده بلكه ارزش افزوده ايجاد شده مطرح است .لذا چنانچه ايجاد بزرگراه با(دسترسي و يا بدون دسترسي) منجر به افزايش قيمت منطقه اي شود امالک
مذکور مشمول پرداخت عوارض خواهند بود .

تعرفه( :)2-24ارزش افزوده ورود به محدوده قانوني ناشي از طرحهاي توسعه شهري
کليه اراضي که در اثر گسترش شهر در داخل محدوده قانوني قرار گيرند بر اساس تبصره  4قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها اقدام شود.
B = %20 × P × S
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تعرفه( :)2-25بهاي خدمات صدور المثني پروانه ساختمان
صدور پروانه ساختماني ال مثني بعد از محرز شدن وقوع سانحه و يا مفقود شدن و يا بعد از تائيد از بين رفتن پروانه در اثر حوادث از سوي مراجع ذيصالح و اخذ تعهد ثبتي مبني بر قبول کليه مسئوليت هاي حقوقي
و جزائي توسط متقاضي و با پرداخت مبلغ  500،000ريال و عوارض بازديد مقدور مي باشد.
تعرفه( : )2-26بهاي خدمات ناشي از حق النظاره مهندسين
اين عوارض بر اساس تعرفه  19855/1/3/34مورخ  1372/10/19و دستور العمل هاي وزارت کشور به همان مبنا و چهارچوب قانوني تصويب گرديده توسط شهرداري قابل وصول مي باشد .
تبصره :درهنگام صدور پروانه ساختماني براي ت هيه نقشه و نظارت مهندسين ناظر ساختماني به مأخذ  % 5از کل هزينه تهيه نقشه و حق الزحمه نظارت در هنگام اخذ جواز مربوطه اخذ گردد.
ريال  = 35000هزينه هرمتر حق النظاره غيرمسكوني

ريال  = 28000حق النظاره هرمتر مسكوني

تعرفه( :)2-27عوارض تجميع پالک هاي همجوار
به منظور تشويق مالكين جهت تجميع پالک هاي همجوار (داراي سند رسمي )  ،عوارض زيربنا و حداکثر  %60تراکم مازاد مسكوني قطعات تجميع شده به شرح جدول ذيل محاسبه مي گردد :

رديف

تعداد قطعات تجميع شده

درصد عوارض متعلقه

1

دو قطعه

پنجاه درصد ()%30

2

سه قطعه

چهل درصد ()%25

3

چهار قطعه

سي درصد ()%20

4

پنج قطعه

بيست و پنج درصد ()%15

5

شش قطعه و بيشتر

بيست درصد ()%10

تبصره  :شرايط پيش بيني شده در جدول فوق براي امالکي تسري دارد که داراي سند رسمي و مساحت پالک هاي تجميع شده حداکثر به متراژ حدنصاب تفكيک زمين در شهر چهاردانگه برسد در صورتي که حاصل
تجميع قطعات پس از اصالح از رقم حد نصاب مصوب بيشتر باشد تسهيالت لحاظ شده به رقم مازاد بر رقم حد نصاب تعلق نمي گيرد و شهرداري براي مساحت مازاد مطابق تعرفه هاي مصوب عمل مي نمايد.
24

تعرهف عوارض،بهاء خدمات و ساري ردآمداهي شهرداري چهاردانگه سال 1395
تعرفه( :)2-28عوارض ايجـاد درب اضافي
عوارض ايجاد درب اضافي عالوه بر درب موجود امالک در اضالع ديگر (به غير از ضلعي که درب اولي ملک در آن واقع شده) طبق فرمول زير مح اسبه و وصول مي شود :
 × 1 p × 1 Sعرض گذر × طول بر درب = عوارض ايجاد درب (اضافه)
10

4

2

تبصره  :مساحت عرصه درصورتي که از  1500متر مربع بيشتر باشد ازحداکثر  1500مترمربع استفاده شود.
تعرفه( :)2-29حق بازديد و کارشناسي
در هنگام ارجاع پرونده هاي شهرسازي و يا درخواست مودي به اداره درآمد و نوسازي عوارض تحت عنوان عوارض بازديد از مؤدي طبق فرم ذيل اخذ ميگردد .
تعداد واحد ها تعداد بازديدها
ابنيه و مستحدثات داراي اعيان
اراضي کارگاهي و صنعتي

ساير کاربريهاو اراضي باير

Z × N × 100000
s
100

×Z × 100000

s
150

×Z × 100000

تعرفه( :)2-30بهاي خدمات برپايي نمايشگاه و فروش بليط
برپايي نمايشگاههاي بازرگاني _ تجاري و مطبوعات و  ...در سطوح محلي در محدوده قانوني و حريم شهر به استثناي نمايشگاه هاي صنايع دستي مشمول عوارض به شرح ذيل ميباشند:
 -1عوارض فروش بليط ورودي ،اعم از افراد وخودرو به مأخذ پنج درصد( )%5بهاي بليط تعيين مي شود.
-2عوارض اجاره محل واگذاري غرفه به اشخاص حقيقي و حقوقي معادل پنج درصد ( )%5بهاي محل واگذاري خواهد بود
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تعرفه( :)2-31عوارض حاصل از سيما و منظر محيط شهري
به استناد تبصره يكم ذيل ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده و مواد  12 ، 7 ،3 ،2 ،1آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر  ،بخش و شهرک به شهرداري چهادرانگه اجازه داده
مي شود تا نسبت به اخذ عوارض از کليه تابلوهاي منصوب در سطح شهر چهاردانگه به شرح ذيل اقدام نمايد .
الف :عوارض تابلو با شرايط ذيل
 .1هر تخته برزنت تا  10مترمربع روزانه  40/000ريال
 .2هر تخته برزنت بيش از  10متر مربع روزانه  70.000ريال
.3

بيل بورد بر روي سازه هاي فلزي با انعكاس نور از بيرون بر روي سازه به ازاي هر متر مربع  20،000ريال بصورت روزانه

.4

ديوار نويسي با موافقت شهرداري در مكان هاي عمومي به ازاي هر متر مربع براي هر روز تبليغات حداقل 7000ريال
تبصره  :1در خصوص مكانهايي که جهت استفاده تبليغاتي از طريق شهرداري ( به غير از طرفين بزرگراه آيت اله سعيدي ) دراختيار متقاضيان گذارده ميشود حداقل عوارض وصولي از قرار هر متر مربع مبلغ

 1.500.000ريال به طور ماهيانه خواهد بود و براي محور آيت اله سعيدي روزانه  150،000ريال براي هرمترمربع .
تبصره : 2در زمان محاسبه عوارض تابلوها مقدار ارتفاع پايه تابلوها به مقدار مساحت تابلو اضافه ميگردد.
عوارض تابلوهاي تبليغاتي باشرايط ذيل بر اساس متر مربع واحتساب ريالي آن به صورت ماهيانه
معمولي (فلزي يا چوبي)

نئون پالستيک

انواع ديگر ( کامپيوتري و ديجيتالي چاپي)

نوع تابلو

تبليغاتي

تبليغاتي

تبليغاتي

نصب شده بر روي ديوار يا بدنه ساختمان

45.000

80.000

130.000

عمود بر ديوار

100.000

160.000

220.000

هر نوع تابلو منصوب بر پايه جدار از ملک

160.000

300.000

500.000

نحوه استقرار تابلو

تعداد ماهها × نرخ عوارض پايه × ( طول × عرض ) = عوارض تابلو
تبصره : 1رعايت ضوابط اداره زيبا سازي شهرداري در کليه موارد فوق الذکر الزامي مي باشد.
تبصره : 2در صورت پرداخت عوارض در دوره مشموليت توسط مؤدي  %80عوارض دريافت خواهد شد.
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تبصره  :3عوارض تابلوهاي تبليغاتي کاالهاي خارجي  %50بيشتر از نصاب هاي تعيين شده در جدول موضوع ماده واحده اين مصوبه تعيين مي شود .
تبصره  :4تابلوهاي معرفي  ،ناشرين و فروشندگان کتاب و نشريات (مطبوعات) و موسسات فرهنگي  ،ورزشي و هنري در صورتيكه کاالي خاصي را تبليغ نكرده باشند از شمول اين مصوبه مستثني مي باشند .
تبصره  :5در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر  ،بهره بردار ( مؤدي ) مشمول پرداخت جريمه تأخير موضوع بند الف تبصره 3ماده 42قانون ماليات برارزش افزوده خواهد بود.
تعرفه( :)2-32بهاي خدمات انبارها و سردخانه ها
براي محاسبه عوارض ماهيانه انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مساحت فضاهاي انبار ها و سردخانه ها از نوع استفاده آنها براي گروه هاي شغلي مختلف ازجمله :صنعتي ،کشاورزي ،بازرگاني  ،تجاري و  ...از
فرمول ذيل استفاده مي شود :

(A= H + )K×S×P
100

 =Aعوارض ماهيانه
 =Hقيمت پايه صنف انبار يا سردخانه مندرج در جدول تعرفه عوارض صنفي
 =Pقيمت منطقه اي محل استقرار انبار يا سردخانه
 =Sمساحت بناي انبار يا سردخانه
 =Kضريب شغلي که براي شغل هاي مختلف ضريب هاي ذيل لحاظ مي شود.
کشاورزي = 0/1
تجاري = 0/5

صنعتي = 0/5

بازرگاني = 1

ساير = 0/5

تبصره  : 1فضاي مربوط به شوارع – فضاي سبز – تأسيسات  -ساختمان هاي اداري انبارها  -سردخانهها و همچنين فضاهايي که مورد تاييد کارشناسان مربوطه فاقد فعاليت باشد بعنوان فضاي انبار تلقي نمي شود .و
در در صورتيكه فضاي باز بعنوان انبار استفاده شود  %50مبلغ محاسبه شده فضاي باز اخذ و وصول خواهد شد/.
تبصره  : 2براي فضاهاي انبار بيش از  5000متر مربع به ازاء متراژ اضافي حداکثر تا  60/000مترمربع ده درصد ( )%10تخفيف در نظر گرفته شود و براي متراژ اضافي بيش از  60/000متر مربع تخفيفي معادل بيست
درصد ( )%20لحاظ مي شود.
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تعرفه( :)2-33هزينه خدمات دفن اموات
 بابت هزينة هريک طبقه قبر جهت دفن اموات مبلغ  5/000/000ريال دريافت مي گردد.
 بابت قب ور احداثي دوطبقه توسط شهرداري ،مؤدي ملزم به پرداخت مبلغ  8/000/000ريال در سال  95در وجه شهرداري مي باشد به صورتي که ميت فعلي در يک طبقه دفن و طبقه بعدي بنا به پيشنهاد صاحب قبر به
نام شخص مورد نظر در آتي استفاده خواهد شد  .در هرصورت قيمت طبقه دوم پيشخريد ش ده طبق عوارض سال استفاده محاسبه و دريافت ميگردد.
 افراد غير بومي به مأخذ چهار برابر مبلغ فوق دريافت مي گردد.
 جهت ارج نهادن به فرهنگ ايثار و شهادت و پاسداشت والدين معزز شهدا و مفقودين ،جهت خاکسپاري والدين محترم شهدا و خانواده درجه يک معظم شهدا  ،آزادگان  ،ج انبازان و مفقودين گرانقدر بومي شهر و بخش
چهاردانگه خدمات مذکور بصورت رايگان ارائه خواهد شد .
 در خصوص افراد و خانواده هاي بي بضاعت بومي شهر چهاردانگه  ،خدمات مذکور مشمول تخفيفي با نظر شهردار محترم خواهد بود و تعيين ميزان اين تخفيف صرفاً از اختيارات شهردار مي باشد .
 تعرفه( :)2-34درآمد حاصل از فروش و جمع آوري زباله
 مقرر گرديد به استناد مواد هفتم و هشتم قانون مديريت پسماند مصوب  1383/2/20مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه اجرائي مربوطه مصوب  1384/5/1هيأت محترم وزيران دستورالعمل نحوه تعيين بهاي
خدمات مديريت پسمان د عادي شهري  ،شهرداري چهاردانگه در سال  1395مجاز است نسبت به وصول بهاي خدمات مديريت پسماندهاي شهري اقدام نمايد .
 روش محاسبه بهاء خدمات مديريت پسماند شهري براي هر متر مربع :


)C=f × D ×R ( CT + Cd



بعد خانوار شهري= F



تعداد روزهاي سال = D

سرانه توليد پسماند

درهر شهر = R



هزينه جمع آوري و حمل يک کيلوگرم پسماند عادي شهري = CT
هزينه دفع و حمل يک کيلوگرم پسماند عادي شهري = Cd



مساحت اعيان

=S

 کليه اشخاص حقيقي و حقوقي بهره بردار (مالكين و مستأجرين کارگاها و کارخانجات موجود در حريم و محدوده به عالوه کليه فعاالن اقتصادي واقع در طرفين محور آيت اله سعيدي ) شهر چهاردانگه مكلف به
پرداخت بهاي خدمات مدير يت پسماند آن واحدها بوده و در صورت هرگونه نقل وانتقال امالک و يا واگذاري مالكين به مستأجرين جديد بدون پرداخت و تسويه حساب بدهي معوق  ،بهاي خدمات مديريت پسماند آن
واحدها به عهده انتقال گيرنده (مالكين) خواهد بود.
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مؤدياني که تا پايان هر سال نسبت به پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند همان سال اقدام نمايند مشمول ده درصد ( )%10بخشودگي بعنوان جايزه خوش حسابي خواهند بود.
 تعرفه( :)2-35عوارض بر دفاتر بيمه


مقرر گرديد ماهيانه هريک از دفاتر بيمه مستقر درسطح شهر چهاردانگه که نسبت به پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدامي ننموده اند مبلغ  100.000ريال به شهرداري پرداخت نمايند.

 تعرفه( : )2-36بهاء خدمات به آموزشگاههاي رانندگي


شهرداري مكلف است از هرنمايندگي مجازتعليم رانندگي مبلغ 1.000.000ريال ماهيانه بعنوان بهاء خدمات در وجه شهرداري وصول نمايد.

 تعرفه( :)2-37بهاء خدمات به فعاالن اقتصـادي
 در اجراي تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده شهرداري مجاز است از کليه فعاالن اقتصادي ( توليد کنندگان کاال و يا ارائه دهندگان خدمات) مادامي که مشمول مفاد ماده  38قانون مارالذکر و تعرفه
عوارض صنفي شهرداري نمي باشند بهاء خدم ات را بصورت ساالنه به شرح ذيل وصول نمايد .
() %36 × s1 × p( + ) %25 × s2 × p


 =S1مساحت اعيان قابل بهره برداري



 = s2مساحت محوطه(بجز گذر ومعابر داخل ملک که صرفاً بعنوان محل عبور ومرور  ،فضاي سبز و پارکينگ خودرو و همچنين فضاهايي که مورد تائيد کارشناسا ن مربوطه فاقد فعاليت کسبي مي باشند
استفاده مي شود) .


تبصره  :واحدهاي ارائه دهنده خدمات هتل ،متل ،مهمانسرا ،مسافرخانه ،تاالرها وباشگاهها مكلفند دو درصد( ) % 2هزينه خدمات ارائه شده (از قبيل اقامت ،غذا و ) ...را بعنوان بهاء خدمات به حساب شهرداري
واريز نمايند .و در در صورتيكه فضاي باز مورد استفاده باشد  % 50مبلغ محاسبه شده فضاي باز اخذ و وصول خواهد شد .همچنين فضاهايي که مورد تاييد کارشناسان مربوطه فاقد فعاليت باشد بعنوان فضاي بهره
براري تلقي نمي شود /
تعرفه( :)2-38عوارض ابقاي اعياني ساختمان هائي که بدون پروان ه يا مازاد بر پروانه يا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوي کميسيون ماده صد قانون شهرداري ابقاء مي شوند عالوه بر جرايم تعيين شده از
سوي کميسيون ماده صد مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض گذشته و روز (نسبت به کل بنا)مي باشند.
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تعرفه( :)2-39بهاي خدمات حق آسفال ت و لكه گيري و ترميم حفاري
*فرم محاسبه هزينه نوار حفاري در سطح شهر چهاردانگه*
محل حفاري

سطح معبر
آسفالت

بزرگراه يا
بلوار

مرمت وخسارت نوار حفاري
طول

عرض

عمق

قيمت پايه

اعمال ضريب3

900

*

ارقام به هزار ريال

عدم استفاده از کاتر
حق نظارت10%

*

جمع

طول

عرض

عرض نوار1+متر

آسفالت نو
قيمت پايه

جمع

طول حفاري100+متر

عرض معبر

900

قيمت پايه

جمع

900

خاکي
زيرسازي
شده

700

-

*

-

-

خاکي

500

-

-

-

-

آسفالت

600

*

*

600

600

خاکي

سواره رو

زيرسازي
شده

500

-

*

-

-

خاکي

350

-

-

-

-

آسفالت

350

*

*

350

350

خاکي
زيرسازي

پياده رو

شده

300

-

*

-

-

خاکي

250

-

-

-

-

خشكه چيني

350

*

*

350

-

موزائيک

300

*

*

300

مجموع قابل پرداخت (ريال)
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رديف

تعداد

عنوان

قيمت به هزار ريال

1

هزينه نصب تيربرق(هر پايه)

12000

2

هزينه نصب کافو(هر عدد)

15000

3

هزينه نصب ترانس(هر عدد)

22000

جمع

توضيحات
1

عرض معبر در سواره رو آسفالت نو=عرض سواره رو

2

عرض معبردر پياده رو آسفالت نو=عرض پياده رو

3

طول100+متر در صورتي که بين دو تقاطع نباشد در غير اينصورت متراژ دو تقاطع محاسبه مي گردد

4

براي هر بار تمديد مجوز حفاري %20هزينه اخذ شده محاسبه و براي هر سال تاخير در پرداخت  %30افزايش هزينه محاسبه و منظور گرديده و يا در تهاترلحاظ خواهد شد.

5

در خصوص حفاري غير مجاز جهت نصب انشعابات به ازاء هر واحد احداثي با کاربري محتلف %1ارزش ملک برابر نظر کارشناسي محاسبه و به حساب خاطي منظور ودر پرونده شهرسازي
مالک نيز لحاظ مي گردد

* مساجد واماکن مذهبي و آموزشي از پرداخت عوارض اين ماده مستثني مي باشند
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تعرفه( :)2-40بهرهبرداری ساليانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسيسات شهری

رديف

عنوان تعرفه عوارض

توضيحات

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

بند ( :)1بهرهبرداري از فضاهاي زيرسطحي ،سطحي و روسطحي (هوايي) اشغال شده توسط تأسيسات موجود
در فضاهاي شهري اعم از محدوده و حريم شهر را با احتساب حريمهاي مربوط و به تفكيک هر يک از سازمانها
و شرکتهاي خدماتي-تأسيساتي (آب و فاضالب ،برق ،گاز ،مخابرات ،نفت و ساير تأسيسات مشابه) تحت عنوان
1

تعرفه بهرهبرداري ساليانه از معابر عمومي
شهرداري براي استفاده تأسيسات شهري

 20Pبه ازاي هر مترطول

بهره برداري از شوارع و معابر شهري به روش ساالنه و بر مبناي يک دهم قيمت منطقه اي موضوع ماده  64قانون
مالياتهاي مستقيم براي تأسيسات زير سطحي و منصوبات هم سطح و هوايي دريافت نمايند.
بند ( :)2مسير تحت انتقال و احداث ،هيچگونه حقمالكيتي براي شرکتهاي حفار ايجاد نميکند.
بند (:)3ميانگين p

تعرفه( :)2-41درآمد حاصل از بازارهاي روز هفتگي و همچنين ميادين ميوه و تره بار
ميزان درآمد از اين موضوع به موجب تصميمات کميسيون مناقصه شهرداري و با رعايت مقررات مناقصه مندرج در آئين نامه مالي شهرداريها تعيين ميگردد
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تعرفه( :)2-42عوارض ساليانه خودرو
شهرداري ميتواند از کليه مالكان خودروهاي سواري و وانت د وکابين اعم از توليد داخل يا وارداتي ،طبق بند (ب) ماده ( ) 43قانون ماليات برارزش افزوده ،عوارضي را بطور ساالنه به نرخ يک ونيم در هزار
قيمت فروش کارخانه(داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي (وارداتي ) براساس قيمتهاي مندرج در جداولي که توسط سازمان امور ما لياتي کشور اعالم ميگردد محاسبه و وصول نمايد .
تعرفه( :)2-43اجاره پارکينگ هاي شهرداري
وروديه به ازاي هر دستگاه خودرو  10.000ريال و به ازاي هر ساعت  1200ريال
تبصره :درصورت تخصيص پارکبان در خيابانهاي سطح شهره زينه پارک خودروها از طريق مزايده اعمال خواهد شد .
تعرفه( :)2-44اجاره ماشين آالت شهرداري
 -1اجاره لودر در هشت ساعت کاري بصورت روزانه  5/500/000ريال
 -2اجاره روزانه کمپرسي  4/500/000ريال
 -3خاکبرداري و حمل هر متر مكعب  150/000ريال برروي زمين ( لودر و کاميون )
 -4خاکبردار ي و حمل هر متر مكعب بر حسب متراژ در کاميون  90/000ريال
 -5حفاري با باگت  120سانتي متر هر متر طول  600/000ريال
 -6حفاري با باگت  80سانتي متر هر متر طول  300/000ريال
 -7گود برداري توسط بيل مكانيكي طبق رديف هاي  3و 4فوق الذکر و افزايش %20
 -8به ازاي هر روز  8ساعت کار کرد بيل مكانيكي مبلغ  5/500/000ريال
 -9به ازاي هر ساعت کار جرثقيل مبلغ  1/700/000ريال
تبصره  : 1مبالغ فوق جهت استقاده بيل مكانيكي تا عمق  2متر و لودر و کاميون تا عمق  5متر مي باشد و براي اعماق بيشتر  % 30به قيمت هاي فوق اضافه مي شود .
تبصره  : 2حمل نخاله و انجام خاکبرداري در مواردي تأييد مي شود که در کميته فني و يا واحد عمران تصويب و از صورت وضعيت پيمانكار کسر گردد .
تبصره  : 3واحد عمران موظف است نسبت به تهيه آئين نامه و ضوابط و ابال غ به اداره درآمد اقدام تا در زمان عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي جهت استفاده ماشبن آالت اقدام گردد
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تعرفه( : )2-45عوارض نوسازي ساختمان هاي نيمه تمام
در پروانه هاي ساختماني که از طرف شهرداري صادر مي شود بايد حداکثر مدتي که براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد  ،مالک يا مالكين موظفند ظرف مدت مقرر در پروانه ،ساختمان خود را
تكميل و پايانكار اخذ نمايند در صورتي که دو سال از آخرين مهلت مقرر در پروانه بگذرد و ساختمان به اتمام نرسد با به عبارتي پايانكار صادر نشود به ازاي هرسال تأخير در دريافت پايان کار مالكين موظف هستند مبلغي
به مأخذ دو برابر ارزش منطقه اي بابت هر مترمربع بناي مندرج در پروانه ساختمان به شهرداري پرداخت نمايند.
تبصره :1ابنيه نيمه تمام که ازطرف مقامات قضايي توقيف مي شود درزمان توقيف مشمول اين تعرفه نمي شود.
تبصره  : 2براي ساختمان هايي که در حين ساخت مرتكب تخلف ساختماني مي شوند و پرونده آنها در شرف رسيدگي تا صدور رأي قطعي توسط مراجع ذيصالح مي باشد ،تاريخ قطعيت رأي و ابالغ آن به مالک مبناي
محاسبه براي زمان مورد نظر جهت محاسبه عوارض ساختمان هاي نيمه تمام تلقي مي گردد.
تعرفه( :)2-46بهاي ارائه خدمات به اتباع و مهاجرين خارجي
شهرداري مي تواند بابت هزينه خدمات شهري ارائه شده به اتباع و مهاجرين خارجي عوارضي به مأخذ ذيل به ازاي هر سال وصول نمايد :

رديف

تعداد خانوار

عوارض متعلقه (ريال )

1

 1نفره و  2نفره

1.500.000

2

 3نفره و  4نفره

2.000.000

3

 5نفره و باالتر

2.500.000

تبصره :1شهرداري مجازاست  % 30عوارض وصولي از اين محل را براساس پيشنهاد اداره کل امور اتباع ومهاجرين خارجي استانداري تهران هزينه نمايد .
تبصره  :2در صورتيكه تغيراتي از س وي اداره کل امور شهري و شوراها ابالغ گردد قابل تغيير بوده و بر اساس آن دستورالعمل اجرا خواهد شد.
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تعرفه( :)2-47عوارض تغيير نقشه يا تغيير سازه
شهرداري مجاز است در هنگام تقاضاي تغيير نقشه توسط مالک يا و کيل قانوني وي  ،عوارض موضوع اين ماده را (عالوه بر عوارض نوسازي و بازديد ) به شرح ذيل وصول نمايد .
 -1در صورتيكه تغير نقشه بواسطه افزايش بنا و يا تغيير سازه از سازه مندرج در پروانه به سازه مرغوبتر حادث شود مي بايست مابه التفاوت عوارض پرداختي با تعرفه عوارض روز (نسبت به کل بنا در کاربري
اعالمي) محاسبه و وصول شود.
 -2درصورتيكه تغييرنقشه بواسطه تغييرسازه غير از بند  1حادث شود مي بايست( % 5عالوه بر عوارض نوسازي و بازديد) عوارض صدور پروانه سازه جديد ( طبق تعرفه روز ) محاسبه و وصول شود.
تعرفه( :)2-48عوارض پيشروي طولي
در مواقعي که براساس ضو ابط طرح جامع شهر چهاردانگه امكان صدور پروانه ساختمان يا متراژي بيشتر از سطح اشغال فراهم باشد  ،براي مقدار پيشروي طولي مبلغي معادل  %20عوارض مازاد تراکم محاسبه و قابل
وصول خواهد بود .
تعرفه( :)2-49هزينه بهره برداري از اماکن ورزشي شهرداري
کليه اشخاص حق يقي و حقوقي و همچنين تيم هاي ورزشي متقاضي بهره برداري از اماکن ورزشي شهرداري چهاردانگه مي بايست قبل از هر گونه عقد قرارداد  ،مبالغ ذيل را که توسط واحد تربيت بدني شهرداري
محاسبه مي گردد به حساب شهرداري واريز نمايند  .هزينه بيمه ورزشكاران و هنرجويان بطور جداگانه محاسبه خواهد شد .
 -1شهريه رشته هاي رزمي وکشتي ماهانه  150.000ريال
 -2شهريه کشتي نونهاالن

ماهانه  80.000ريال

 -3شهريه بدنساز ي

ماهانه  200.000ريال

 -4شهريه ورزشهاي توپي

براي هر جلسه  1/5ساعتي

ورزشكاران بومي
ورزشكاران غيربومي

300.000
450.000

تعرفه( :)2-50واحد هاي صنفي مشاورين امالک و طال فروشاني که طبق قانون ارزش افزوده پرداخت مي نمايند ساليانه مبلغ  500.000ريال براي مشاورين امالک و  1،000،000ريال براي طال فروشان به عنوان بهاء خدمات در
وجه شهرداري پرداخت نمايند.
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تعرفه(:)2-51در آمد حاصل از فروش جمع آوري زباله(بازيافت)
ميزان درآمد از اين موضوع به موجب تصميمات کميسيون منقاصه شهرداري و با رعايت مقررات مناقصه مندرج در آيينه مالي شهرداري ها تعيين مي گردد.
تعرفه(:)2-52جريمه تخليه غير مجاز نخاله ساختماني در محدوده و حريم شهر :
الف :وانت و نيسان  5،000،000ريال
ب :کاميون و کاميونت  10،000،000ريال
تعرفه(:)2-53جرايم متعلقه از تاخير پرداخت عوارض مشمول مفاد تبصره  3ماده  42قانون ماليات و عوارض بر ارزش افزوده خواهد بود(به استثناي عوارض تعرفه صنفي،نوسازي و عوارض خودرو)
براساس شاخص کل بهاء کاال و خدمات مصرفي در مناطق شهر ايران
تعرفه( :)2-54هزينه اجاره بهاء کيوسک هاي تنقالتي
وروديه اوليه براي تمامي متقاضيان استقرار دکه هاي مطبوعاتي 3.000.000ريال تعيين ميگردد و انعقاد قرارداد جهت نصب دک ه درمكان مختلف سطح شهر با در نظرگرفتن تشخيص شهرداري امكان پذير است .ضمن اينكه
دريافت وروديه فقط براي بار اول قابل وصول مي باشد.
 .1بلوار آيت اله سعيدي روبروي شرکت آژير ( نرسيده به شرکت صافياد ) ماهيانه مبلغ  6،000،000ريال
 .2بلوار آيت اله سعيدي نبش خيابان شهي د رحيمي ( شهرک صنعتي ) ماهيانه  9،000،000ريال
.3

بلوار آيت اله سعيدي ورودي فارسيان ماهيانه 5.000.0.000ريال

.4

بلوار آيت اله سعيدي جنب اداره پست (کانكس ابارشي ) ماهيانه 5.000.000ريال

.5

بلوار آيت اله سعيدي جنب مجتمع پايتخت 6.000.000ريال

.6

خيابان شهرک صنعتي (جعفر آب اد جنگل ) روبروي رستوران نوري (روبروي کوچه آلومينيوم کاران) ماهيانه 4.000.000ريال

.7

خيابان شهرک صنعتي امام زاده عباس (روبروي بانک ملت ) ماهيانه  6،000،000ريال

.8

خيابان شهرک صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي مجتمع کاوه ماهيانه  3.000.000ريال

.9

خيابان شهيد زارع کوچه الغدير جنب ميوه فروشي ( پارک شادي) ماهيانه 1.500.000ريال

.11

بلوار فارسيان جنب تامين اجتماعي ماهيانه 2.000.000ريال

.11

پشت کالنتري چهاردانگه بعد از ورودي خيابان شهيد مدرس ماهيانه1.500.000.ريال
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.12

گلشهر بوستان شهداء گلشهر جنب ورودي پارک چهاربري ماهيانه 2.000.000ريال

.13

ب لوار آيت اله سعيدي روبروي پمپ بنزين ماهيانه 3.000.000ريال

.14

بلوار آيت اله سعيدي نرسيده به شهرک شهيد مطهري (بين خيابان شهيد باهنر و شهرک شهيد مطهري ) ماهيانه 5.000.000ريال

.15

بلوار آيت اله سعيدي روبروي مبين کانتين ماهيانه 5.500.000ريال

.16

بلوار آيت اله سعيدي اول کم ربندي آزادگان (روبروي فوالد آسيا ) ماهيانه 7.000.000ريال

.17

بلوار آيت اله سعيدي ورودي بلوار ايران خودرو ديزل ماهيانه 6.500.000ريال

.18

بلوار آيت اله سعيدي بعد از پمپ بنزين ماهيانه  7.000.000ريال

.19

بلوار آيت اله سعيدي جنب شرکت لوله و ماشين سازي ماهيانه 8.000.000ريال

.21

بلوار آيت اله سعيدي جنب ساختمان تنديس ماهيانه 4.000.000ريال

.21

بلوار آيت اله سعيدي جنب مصلي چهاردانگه ماهيانه 7.000.000ريال

.22

بلوار آيت اله سعيدي ورودي سه راه بوتان ماهيانه4.000.000ريال

.23

بلوار آيت اله سعيدي ورودي جديد شهرک صنعتي (خيابان ناصريه) ماهيانه 6.000.000ريال

.24

بلوار آيت اله سعيدي (جعفرآباد جنگل)پايين تر از تاالر ايران زمين ماهيانه  5.000.000ريال

.25

انتهاي خيابان شهيد محمدحسن سه راه امام زاده عباس روبروي سنگ فروشي گوهري ماهيانه  3.000.000ريال

تعرفه( :)2-55هزينه اجاره بهاء کيوسک هاي مطبوعاتي
وروديه اوليه بر اي تمامي متقاضيان استقرار دکه هاي مطبوعاتي 3.000.000ريال تعيين مي گردد و انعقاد قرارداد جهت نصب دکه درمكان مختلف سطح شهر پس ازموافقت اداره ارشاد اسالمي شهرستان اسالمشهر و با در
نظرگرفتن تشخيص شهرداري امكان پذير است .ضمن اينكه دريافت وروديه فقط براي بار اول قابل وصول مي باشد.
 -1بلوار آيت اله سعيدي روبروي شرکت آژير ( نرسيده به شرکت صافياد ) ماهيانه مبلغ 2.000.000ريال.
-2

بلوار آيت اله سعيدي نبش خيابان شهيد رحيمي ( شهرک صنعتي ) ماهيانه 2.000.000ريال

-3

بلوار آيت اله سعيدي ورودي فارسيان ماهيانه  1،000،000ريال

-4

بلوار آي ت اله سعيدي جنب اداره پست (صرفا مطبوعات و کتاب فروشي ) ماهيانه 2.000.000ريال
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-5

بلوار آيت اله سعيدي بعد از بلوار فارسيان نرسيده به مجتمع افشين ماهيانه 2.000.000ريال

-6

خيابان شهرک صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي رستوران نوري (روبروي کوچه آلومينيوم کاران) ماهيانه 2.000.000ريال

-7

خيابان شهرک صنعتي امام زاده عباس (روبروي بانک ملت ) ماهيانه 2.000.000ريال

-8

خيابان شهرک صنعتي (جعفر آباد جنگل ) روبروي مجتمع کاوه ماهيانه  2.000.000ريال

-9

خيابان شهيد زارع کوچه الغدير جنب ميوه فروشي ( پارک شادي) ماهيانه 500.000ريال

 -10بلوار فارسيان جنب تامين اجتماعي ماهيانه 1،000،000ريال
 -11پشت کالنتري چهاردانگه بعد از ورودي خيابان شهيد مدرس ماهيانه 1،000،000ريال
 -12گلشهر بوستان شهداء گلشهر جنب ورودي پارک چهاربري ماهيانه 1،000،000ريال
 -13بلوار آيت اله سعيدي روبروي پمپ بنزين ماهيانه 2.000.000ريال
 -14بلوار آيت ال ه سعيدي نرسيده به شهرک شهيد مطهري (بين خيابان شهيد باهنر و شهرک شهيد مطهري ) ماهيانه 2.000.000ريال
 -15بلوار آيت اله سعيدي روبروي مبين کانتين ماهيانه 2.000.000ريال
 -16بلوار آيت اله سعيدي اول کمربندي آزادگان (روبروي فوالد آسيا ) ماهيانه 2.000.000ريال
 -17بلوار آيت اله سعيدي ورودي بلوار ايران خودرو ديزل ماهيانه 2.000.000ريال
 -18بلوار آيت اله سعيدي بعد از پمپ بنزين ماهيانه 2.000.000ريال
 -19بلوار آيت اله سعيدي جنب شرکت لوله و ماشين سازي ماهيانه 2.000.000ريال
 -20بلوار آيت اله سعيدي جنب ساختمان تنديس ماهيانه 2.000.000ريال
 -21بلوار آيت اله سعيدي جنب مصلي چهاردانگه ماهيانه 2.000.000ريال
 -22هزينه بهره برداري ماهيانه از گل و گلدان فروشي جنب پل شاطره  4.000.000ريال
 -23بلوار آيت اله سعيدي ورودي سه راه بوتان ماهيانه2.000.000ريال
 -24بلوار آيت اله سعيدي ورودي جديد شهرک صنعتي (خيابان ناصريه) ماهيانه 2.000.000ريال
 -25بلوار آيت اله سعيدي (جعفرآباد جنگل)پايينتر از تاالر ايران زمين ماهيانه

2.000.000ريال

 -26انتهاي خيابان شهيد محمدحسن سه راه امام زاده عباس روبروي سنگ فروشي گوهري ماهيانه 2.000.000ريال
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تعرفه( :)2-56هزينه بهاء خدمات اداري:
-صدور انواع گواهي

 80000ريال

-صدور فيش عوارض خودرو

 20000ريال

-صدور فيش عوارض هاي ساختماني و صنفي و نوسازي

 20،000ريال

تعرفه( :)2-57عوارض تعيين کاربري :
الف -عوارض تعيين کاربري اراضي فاقد کاربري به مسـكوني
تعيين کاربري براي اراضي فاقد کاربري مسكوني
عوارض تعيين کاربري

عوارض دريافتي از يک متر مربع
يک متر مازاد تراکم مسكوني به نرخ پايه

ارزش يک متر مربع تعيين کاربري = A
تبصره  :اراض ي فاقد کاربري اراضي هستند که کميسيون موضوع تبصره يک ماده يک قانون حفظ کاربري و باغات با تغيير کاربري آنها حسب مورد موافقت نموده است.
ب :عوارض کاربري اراضي فاقد کاربري به صنعتي و اداري به استثناي بند الف و ج

تعيين کاربري براي اراضي فاقد کاربري به صنعتي و اداري
عوارض تعيين کاربري

عوارض دريافتي از يک متر مربع
يک متر مازاد تراکم صنعتي و اداري به نرخ پايه

ج :عوارض کاربري اراضي فاقد کاربري به تجاري
تعيين کاربري براي اراضي فاقد کاربري به تجاري
عوارض تعيين کاربري

عوارض دريافتي از يک متر مربع
يک متر مازاد تراکم تجاري به نرخ پايه
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« آئين نامه تسهيالت صدور پروانه ساختماني »
جهت ارج نهادن به فرهنگ ايثار و شهادت  ،شهرداري مجاز است نسبت به ارائه تخفيف به خانواده محترم شهدا  ،جانبازان  ،آزادگان که متق اضي صدور پروانه ساختماني مي باشد  ،برابر جدول ذيل  ،اقدام نمايد.
رديف

شرح

1

بستگان درجه يک شهدا ومفقودين (پدر ،مادر ،همسر و فرزند)

2

جانبازان باالي  %25جانبازي

3

آزادگان

درصد تخفيف
تراکم مجاز مسكوني تا يكصد و بيست متر مربع و تجاري تا بيست متر
مربع بنا  %100رايگان
تراکم مجاز مسكوني تا يكصد و بيست متر مربع و تجاري تا بيست متر
مربع بنا  %100رايگان
تراکم مجاز مسكوني تا يكصد و بيست متر مربع و تجاري تا بيست متر
مربع بنا  %100رايگان

تبصره  : 1کليه تخفيفات تصويبي تنها يک بار (تا يكصد متر بناي مجاز) براي هريک از موارد مذکور قابل اجرا مي باشد.
تبصره : 2مشمولي ت تنها با ارائه تائيديه از مراجع ذيصالح يا ارگان و سازمان مربوطه امكانپذير خواهد بود.
تبصره : 3احراز مالكيت به وسيله اسناد مثبته به نام متقاضي الزامي مي باشد.
تبصره  : 4شهرداري ملزم مي باشد ترتيبي اتخاذ نمايد که سوابق افراد در بايگاني بصورت مشخص ثبت گردد.
تبصره  : 5معلوالن جسمي تحت پوشش سازمان بهزيستي و مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) مشمول مقررات قانون جامع حمايت از معلوالن ميباشند.
تبصره : 6تخفيفات اعمالي فقط مربوط به آيتم هاي صدور پروانه ساخت در حد مجاز (به جز هزينه تفكيک و خريد تراکم مازاد)مي باشد .
تبصره  : 7مهندسين طراح و ناظر در صورت ارائه تخفيفات طبق جدول فوق مي توانند از تسهيالت ارائه شده شهرداري بصورت افزايش حد نصاب از تعدا د برگه هاي مجاز استفاده نمايند.
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