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قوانین مرتبط
قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29
ماده واحده  -کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات ،سازمانها ،نهادها ،شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی
که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام باشد ،مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط
وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی با رعایتضوابط مربوطه تصویب و اعالن شده باشد و در اراضی و امالک شرعی و
قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدودهشهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد،
پس از اعالم رسمی وجود طرح ،حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقالاسناد رسمی و
پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
تبصره  - 1در صورتی که اجرای طرح و تملک امالک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل  10سال
بعد موکول شده باشد،مالکین امالک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و
فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و درصورتی که کمتر از  10سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هر
گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث وتجدید بنا را ندارد.
تبصره  - 2شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره  1مشخصات دقیق
عرصه و اعیان و تأسیساتموجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا مالک ارزیابی به هنگام اجرایطرح قرار گیرد و
در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرحمزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب مالک پرداخت خسارت
قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.
تبصره  - 3مالکین امالک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان
بوده و قصد احداث یاتجدید یا افزایش بنا را دارند ،جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین آن گونه
مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یاتوسعه معابر و میادین قرار دارند ،نسبت به سایرین حق تقدم دارند.
تبصره ( 4ورود به محدوده )
در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعهبندی و تفکیک و ساختمانسازی میسر نباشد و
احتیاج به توسعهمحدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد ،مراجع مزبور
میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحباناراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ،عالوه
بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوحالزم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی،
حداکثر تا  %20از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون وهمچنین اراضی عوض
طرحهای نوسازی و بهسازی شهری ،به طور رایگان دریافت نمایند
ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری
- -3-1-6به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری ،به شهرداریها اختیار داده می
شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری (بیلبوردها) ،نقاشی ها ،جداره ها،
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استفاده از نمایشگرهای بزرگ شهری ،تابلوهای تبلیغاتی ،تابلوهای راهنمای شهری (نام خیابانها و میادین و  )...اقدام نماید
و به تصویب «کمیته» برساند .رعایت تصمیمات «کمیته» در این زمینه برای دستگاهها ،سازمانها ،نهادها و مؤسسات دولتی
و عمومی در الویت قرار دارد.
اصالح ماده ( )101قانون شهرداریها درخصوص تفکیک اراضی
تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین
سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( )%25و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر
عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل
تفکیک برای مالک ،تا بیست و پنج درصد ( )%25از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید .شهرداری مجاز است با توافق
مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید .
تبصره4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره ( )3و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند
مالکیت ایجاد میشود ،متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد .
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه ،شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد ،شهرداری میتواند با
تصویب شورای اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید .
تبصره 5ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی ،جرم تلقیشده و متخلفین ،طبق قانون مجازات
اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت .
قانون نحوه تقویم ابنیه ،امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28
تبصره  - 6جهت تأمین معوض ابنیه ،امالک ،اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار
شهرداریها قرار میگیرد دولت موظف است  %10از اراضی وواحدهای مسکونی قابل واگذاری
را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و
شهرداریها به عنوان معوض تحویلگردد.
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نکات راهنما :
 -1به استناد الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،فضاهای اصلی مسـاجد  ،حسـینیه هـا  ،و
موسسات قرآنی  ،دارالقرآنها  ،حوزه های علمیه ،گلزارهای شهدا ،امامزاده ها  ،خانه هـای عـالم روسـتا و امـاکن مـذهبی
اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه فاضالب و هزینه مصـارف ماهانـه آب بـرق و گـازو پرداخـت
عوارض ساخت و ساز برای فضای اصلی معاف می باشند .این حکم شامل اماکن تجاری وابسـته بـه آن نیسـت .اعتبـارات
مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائه کننده خدمات موضوع این ماده تامین می شود
ج-تسهیالت بافتهای فرسوده حسب مصوبه شورای اسالمی و تصویب در بودجه کل کشور در سـال  1400وفـق قـانون
مورد عمل خواهد گرفت مشروط بر اینکه میزان مبلغ معافیت شهرداری پرداخت گردد.
 -2به منظور تشویق شهروندان جهت انبوه سازی به استناد ماده  59قانون رفع موانـع تولیـد رقابـت پـذیر هزینـه هـای صـدور پروانـه هـای

ساختمانی بجز اداری و دولتی و موسسات عمومی بصورت ذیل عالوه بر تخفیفات ایام محاسبه و اخذ خواهد گردید.

الف – در بناهای تا  1000متر مربع مسکونی و یا تجاری عینا برابر دفترچه عوارض دریافت گردد.
ب –در زیر بنای مسکونی (حد فاصل  1000متر مربع تا  2500متر مربع مسکونی )و یا زیر بناهای تجاری،خـدماتی (در
حد فاصل  1000متر مربع تا  2000متر مربع تجاری )  90درصد هزینه های پروانه های ساختمانی اخذ گردد.
ج-در زیر بنای مسکونی ( حد فاصل  2500متر مربع تا  3500متر مربع مسکونی ) یا زیر بناهـای تجاری،خـدماتی ( در
حد فاصل  2000متر مربع تا2500متر مربع تجاری ) 80درصد هزینه های پروانه های ساختمانی اخذ گردد.
د -در زیر بنای مسکونی بیش از  3500متر مربع مسکونی یـا زیـر بناهـای تجاری،خـدماتی بـیش از  2500متـر مربـع
تجاری،خدماتی  70درصد هزینه های پروانه های ساختمانی و(شامل عوارض پذیره و خرید تراکم) اخذ گردد.
-3حداکثر تخفیفات ایام –سرمایه گذاری – بافت های فرسوده و سـکونتگاهای غیـر رسـمی و سـایر تخفیفـات نبایـد از
50درصد بیشتر گردد.
-4کلیه اماکن ،شرکتها ،ارگانها ،ادارات دولتی ،سازمانها و موسسات عمومی وابسته به دولـت ،بانکهـا ،موسسـات مـالی و
اعتباری ،که تامین اعتبار آنان از بوجه دولتی می باشد مشمول تخفیف نمـی گـردد .و در کلیـه محاسـبات آیـتم هـای
عوارضات متعلقه این دفترچه مشمول سه برابر ضرایب خواهند بود.
تبصره  : 1کلیه هزینه واریزی توسط اشخاص به شهرداری که منجر به صدور پاسخ نگردیده و مالک به شهرداری مراجعه
ننموده است درصورتی که تاییدیه درآمد و نوسازی با رعایت ضوابط و مقررات روز مشمول مابه تفاوت نمی شوند .
تبصره  : 2اعتبار بازدید کارشناسی ساختمان حداکثر یکماه بوده و پرداخت هزینه کارشناسی برابرمصوبه شورای اسالمی
شهر جهت هر پاسخی الزامی می باشد.
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تبصره  : 3در صورتیکه در زمان اخذ هزینه ها جهت صدور هرگونه پاسخ قسمتی از ردیف های درآمدی که مشمول ملک
مورد نظر می گردیده است از قلم افتاده باشد شهرداری می بایست براساس نرخ زمان پاسخ نسبت به برآورد هزینه مذکور
در زمان مراجعه شهروند اقدام به وصول نماید.
تبصره  :4صدور پایانکار ساختمان عالوه بر رعایت ضوابط قبلی مانند ( اتمام محوطه سازی  ،نمای ساختمان و  )...مالک یا
مالکین ساکن در حاشیه خیابانها می بایستی نسبت به موزائیک کردن پیاده رو و کاشت چند اصله نهال اقدام نماید.
تبصره  : 5در صورتی که در زمان صدور پروانه و دریافت حقوقات قانونی و تملک آن توسط شهرداری مالک مکلف به
تخریب قسمتی از بنای قبلی بوده و در زمان پایانکار از تخریب بنای مذکور خودداری نماید  ،برابر ضوابط مجدد سطح
اشغال مجاز باتوجه به وجود بنای مذکور محاسبه و اختالف بنای بدست آمده با وضعیت موجود به عنوان بنای مازاد به
کمیسیون ماده صد اجرا و تقاضای صدور رای تخریب و هزینه های متعلقه برابر ضوابط و مصوبات اخذ خواهد گردد.
تبصره  :6درصورتی که حیاط خلوت با شیشه و سازه شفاف بعد از احداث بنا پوشش شده باشد  ،جز زیر بنا و سطح
اشغال محاسبه نمی گردد.
تبصره  : 7عوارض صدور پروانه احداث بنا شامل  :عوارض مسکونی  ،عوارض پذیره تجاری و خدماتی ، ،خرید تراکم  ،کسری واحدهای مازاد
عدد شاخص  ،کارشناسی  ،عوارض پیش آمدگی وعوارض فضای سبز وآتش نشانی می باشد.

تعاریف
تعرفه عوارض  :برابر ماده  30آئین نامه مالی شهرداریها (مصوب  1346/4/12با اصالحات بعدی ) هر شهرداری دارای
تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض ،بهای خدمات و سایر درآمدهایی که بوسیله شهرداری و سازمان های
تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می شود ،درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می
گردد یا هر نوع تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.
قیمت ارزش معامالتی ( =)Tدفترچه قیمت منطقه ای مصوب شورای اسالمی شهرشیروان که مبنای محاسبه عوارض
مندرج در این دفترچه و مالک عمل شهرداری درسال  1400و پیوست این دفترچه می باشد.
تعریف کاربری های بیست گانه :پیرو صورتجلسه مورخ ، 1389/3/9کمیته فنی شورای عالی شهرسازی
طرح تحقیقاتی تدقیق  ،تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری وتعیین سرانه آنها را بررسی و تصویب نمودکه جداول در
پیوست قرار داده شده است.
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نام عوارض :عوارض زیر بنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی بصورت تک واحدی به ازای هر متر مربع
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

Z*T*A

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

مصوب شورا

عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی بصورت

ماخذ و نحوه

ماخذ و نحوه

پیشنهادی

تک واحدی به ازای هر متر مربع زیربنای مسکونی

محاسبه98

محاسبه99

سال1400

1

تا زیربنای  100مترمربع

4× T×A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

2

اززیربنای  100مترمربع تا زیربنای  150مترمربع

4× T×A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

3

اززیربنای  150مترمربع تا زیربنای  200مترمربع

4× T×A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

4

اززیربنای 200مترمربع تا زیربنای  300مترمربع

4× T×A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

5

اززیربنای  300مترمربع تا زیربنای  400مترمربع

4× T×A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

6

اززیربنای  400مترمربع تا زیربنای  500مترمربع

4× T×A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

7

اززیربنای  500مترمربع تا زیربنای  600مترمربع

4× T×A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

8

از زیربنا  600متر مربع به باال

4× T×A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

تبصره  : 1منظور از واحد مسکونی تک واحدی  ،اعیانی است که در سطح یا ارتفاع بیش از یک واحد مستقل احداث نگردد.
تبصررره  :2در صووورت درخواسووت متقا وویان دهووت احووداث اسووت ر ،سوونا ،دکوووزی بوورای اسووتفاده اختصاصووی مااووک بووا رعایووت ووواب

و

مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع طبق عوارض مسکونی قابل وصول می باشد
تبصره  :3مساحت پارکینگ  ،،شووتینگ زبااوه و خور پشوته بوا رعایوت وواب
متووراخ خرپشووته برابوور ووواب

طور تفصویلی شوامل محاسوبه عووارض نموی دوردد .سوقف

طوور تفصوویلی بوووده و بوویش از آن در حکووا ا وواوه بنووا بوووده و ع و وه بوور دریمووه مشوومول عوووارض نی و

خواهد بود .
تبصررره: 4در عوووارض انبوواری تووا  3مترمربووع بووه ازای هوور واحوود رایگووان و مووازاد بوور آن تووا حووداکیر حوود مجوواز طوور تفصوویلی برابوور ایوون
تعروه محاسبه و اخذ دردد
تبصررره  :5احوداث سووایبان درحیوواد در صووورتیکه خووارط از سوطح اشووبال مجوواز باشوود صوورواوبرای پوار

خودروبووا خرپایووه ولو ی وسووقف

ایرانیووت ،دادر،برزنووت درقطعووات شماای،شوورقی مشوورود براینکووه حووداکیر مسوواحت آن 18مترمربووع باشوود مشوومول عوووارض ن واهوود
شد وبویش از 18متور مربوع ت لوف بووده و مسواحت موازاد سوایبان بوه مواده صودارداع خواهدشود(.رعایت وواب

طور تفصویلی اا اموی

است)
تبصررره  :6احووداث سووایبان یووا االدیووق در پشووت بوواب بووا خرپووای ول و ی و سووقف ایرانیووت یووا سووبک در صووورتی کووه تنهووا دو طوور

آن بووا

حوداکیر ارتفوواع دیوووار  1.10متوور محصووور شووده باشوود بووا مسوواحت تووا  15متوور مربووع مشوومول عوووارض مووذکور ن واهوود شوود .بووا رعایووت
مشرویت دهت مجاورین .در غیر اینصورت ت لف بوده و از طریق ماده صد اقداب خواهد شد.
تبصره : 7ام کی که دارای اسناد تفکیکی آپارتمانی می باشند درصورتیکه یکی از مااکین تقا ای احداث بنا ،توسعه و تبییر نقشه داشته باشد
اخذ ر ایت کتبی کلیه مااکین اا امی است .
تبصره : 8امالکی که دارای سند مشاعی یا قولنامه ای می باشند در صورت دارا بودن ضوابط شهرسازی با اخذ کلیه عوارضات متعلقه همان
قطعه مورد درخواست صدور پروانه با اخذ تقسیم نامه و احراز مالکیت توسط شهرداری پاسخ استعالم بالمانع است

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی

5

تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی

ماخذ و نحوه

ماخذ و نحوه

پیشنهادی

مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی زیربنای مفید

محاسبه98

محاسبه99

سال1400

مصوب شورا

1

تازیربنای  100مترمربع

4 ×T × A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

2

تازیربنای  100مترمربع تا زیربنای  200مترمربع

4 ×T × A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

3

اززیربنای  200مترمربع تا زیربنای  300مترمربع

4 ×T × A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

4

اززیربنای  300مترمربع تا زیربنای  400مترمربع

4 ×T × A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

5

اززیربنای  400مترمربع تا زیربنای  600مترمربع

4 ×T × A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

6

اززیربنای  600مترمربع تازیربنای  1500مترمربع

4 ×T × A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

7

اززیربنای  1500مترمربع تازیربنای  2500مترمربع

4 ×T × A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

8

بیش از  2500متر مربع

4 ×T × A

4.8× T×A

5× T×A

5× T×A

تبصره  : 1منظوور از واحود مسوکونی دنود واحودی  ،اعیوانی اسوت کوه بوا اخوذ مجووز الزب از شوهرداری در سوطح یوا ارتفواع بویش از یوک
واحد مسکونی احداث دردد.
تبصره  :2مسواحت پارکینوگ ،شووتینگ زبااوه و خور پشوته بوا رعایوت وواب
متووراخ خرپشووته براب ور ووواب

طور تفصویلی شوامل محاسوبه عووارض نموی دوردد .سوقف

طوور تفص ویلی بوووده و ب ویش از آن در حکووا ا وواوه بنووا بوووده و ع و وه بوور دریمووه مشوومول عوووارض نی و

خواهد بود .
تبصررره  :3در صووورت درخواسووت متقا وویان دهووت احووداث اسووت ر ،سووونا ،دکوووزی بوورای اسووتفاده اختصاصووی مااووک بووا رعایووت ووواب

و

مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع طبق عوارض مسکونی قابل وصول می باشد
تبصره  :4در عوارض انبواری توا  3مترمربوع بوه ازای هور واحود رایگوان و موازاد بور آن توا حوداکیر حود مجواز طور تفصویلی برابور ردیوف
 1این تعروه محاسبه و اخذ دردد.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی

6

تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض پذیره تک واحدی با کاربری تجاری
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض پذیره تجاری یک متر مربع با دهنه وارتفاع

ماخذ و نحوه

ماخذ و نحوه

مجاز غیر مقرر طرح های جامع وتفصیلی به ازای

محاسبه 98

محاسبه99

پیشنهادی سال 1400

مصوب شورا

هرمتر مربع
1

زیرزمین

2

همکف

3

طبقه اول

4

طبقه دوب و سوب

5

طبقه دهارب به باال

6

نیا طبقه (بااکن داخل مبازه)

7

زیر زمینی و طبقات با استفاده از انباری تجاری

8

انباری تجاری همکف

8×T ×A

9.5×T ×A

10×T ×A

10×T ×A

10×T ×A

12×T ×A

14×T ×A

14×T ×A

5×T ×A

6×T ×A

7×T ×A

7×T ×A

3.5×T ×A

4×T ×A

4.5×T ×A

4.5×T ×A

2.5×T ×A

3×T ×A

3.5×T ×A

3.5×T ×A

2.5×T ×A

3×T ×A

× 3.5×T

× 3.5×T

3×T ×A

3.5×T ×A

4.×T ×A

4.×T ×A

4×T ×A

4.5×T ×A

6×T ×A

6×T ×A

تبصووره( : )1واحوودهای اداری بانکها،موسسسووات موواای و اعتبوواری ،بیمووه هووا و سووایر ادارات و شوورکتهای وابسووته بووه دواووت و موسسووات عمووومی
شامل تعروه هوووووای ووق نمی باشد و می بایستی معادل سه برابر رایب ددول ووق محاسبه دردد
تبصووره (: ) 2عوووارض پووذیره زیوورزمین (پووایین توور از همکووف) دناناووه قابلیووت تجوواری شوودن را داشووته باشوود بووه ازای هوور طبقووه پووایین توور از
زیووووورزمین اول  %20کمتووووور از عووووووارض پوووووذیره زیووووورزمین اول بووووورای هووووور متووووور مربوووووع محاسوووووبه خواهووووود شووووود.
تبصووره ( :) 3در صووورت نوسووازی بناهووای تجوواری مودووود کووه قبوول از تصووویب اواووین طوور دووامع سووال  1365شووهر شوویروان بوووده و یووا دارای
سابقه پرداخوت عووارض پوذیره  ،و پارکینوگ یوا مجووز پروانوه تجواری از شوهرداری موی باشوند بنوای تجواری مودوود بور اسوار

وواب

طور

تفصوویلی و طبووق دوتردووه تعروووه سووال مرادعووه بووه میوو ان  % 50عوووارض پووذیره و  %30عوووارض پارکینووگ بمیوو ان زیربنووای قوودیا دریاوووت
دردد .و این تبصوره مشومول بنوای تجواری واقود سوابقه نموی باشود .همانوین در صوورت اوو ایش عرصوه دناناوه امکوان توامین پارکینوگ میسور
باشد مشمول این تبصره نمی باشد .
تاالرهای پذیرایی و جهانگردی با هر مساحتی یک در بند محسوب می دردندو با عوارض کاربری تجاری طبق ددول صفحه  10محاسبه می دردد.
تبصره ( :)4در صورتی ملکی ،به صورت تجاری مودود تلقی می دردد که دارای مجوز تجاری یا پروانه ساخت تجاری یا سابقه پرداخت عوارض
پارکینگ و عوارض ویژه تجاری از شهرداری و یا سند یک باب دکان بوده و قبل از تصویب اواین طر دامع سال  1365شهر شیروان بصورت
تجاری استفاده شده باشد و با اخذ استع ب از مجمع امور صنفی وتش یص شهرداری و عکس هوایی و ویش آب و برق و.در اینصورت(در صورت
عدب سابقه پرداخت عوارض) صرو وا عوارض پذیره تجاری محاسبه و دریاوت می شود .
تبصره ( :)5در محاسبه عوارض پذیره تجاری تک واحدی به استیناء نیا طبقه و انباری تجاری با دهانه بیش از حد مجاز طر تفضیلی ورمول
مبنای محاسبه قرار می دیرد.

(=L0طول دهنه مجاز=برابر واب

طر تفصیلی = L ،طول دهانه مودود  k= ،رایب ددول ووق = S ،مساحت =n ،تعداد دربند )

تبصره) :)6عوارض پذیره نیا طبقه تجاری خارط از زیربنای مفید تجاری در قسمت ووقانی کاربری غیر تجاری %50عوارض پذیره همکف محاسبه می دردد

تبصره(  :)7عوارض نانوایی به صورت  %50عوارض پذیره تجاری جدول فوق جهت احداث نانوایی در کاربری تجاری محاسبه و اخذ می گردد

تبصره  :)8در کلیه مجتمع های تجاری رعایت دبهه بندی مصوب این دوترده احاظ و محاسبه دردد.

تبصره ( :)9عوارض تجاری در ام کی که دارای رای کمی سیون ماده صد می باشند با ریب دو محاسبه دردند.
شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی

7

تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض پذیره چند واحدی با کاربری تجاری
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77
 =Z*T*(N+10)*Aعوارض پذیره

طریق محاسبه عوارض:
ردی

عوارض پذیره یک متر مربع از چند

ف

واحد تجاری با ارتفاع دهنه مجاز
مقرر در ضوابط طرح مصوب

ماخذ و نحوه

ماخذ و نحوه محاسبه

محاسبه

عوارض 99

مصوب شورا

پیشنهادی سال1400

عوارض 98

مورد عمل برای هرمتر مربع

1

زیرزمین

0.80 ×T×(n+10) ×A

0.95×T×(n+10) ×A

1×T×(n+10) ×A

1×T×(n+10) ×A

2

همکف

1×T×(n+10) ×A

1.2×T×(n+10) ×A

1.40×T×(n+10) ×A

1.40×T×(n+10) ×A

3

طبقه اول

0.50 ×T×(n+10) ×A

0.6×T×(n+10) ×A

0.7×T×(n+10) ×A

0.7×T×(n+10) ×A

4

طبقه دوب و سوب

0.35 ×T×(n+10) ×A

0.4×T×(n+10) ×A

0.45×T×(n+10) ×A

0.45×T×(n+10) ×A

5

طبقه دهارب و باالتر

0.25 ×T×(n+10) ×A

0.3×T×(n+10) ×A

0.35×T×(n+10) ×A

0.35×T×(n+10) ×A

6

نیا طبقه (بااکن داخل مبازه)

0.25 ×T×(n+10) ×A

0.3×T×(n+10) ×A

0.35×T×(n+10) ×A

0.35×T×(n+10) ×A

7

انباری تجاری طبقات و

0.30 ×T×(n+10) ×A

0.35×T×(n+10) ×A

0.4×T×(n+10) ×A

0.4×T×(n+10) ×A

زیرزمینی
انباری تجاری طبقه همکف

8

0.40 ×T×(n+10) ×A

0.45×T×(n+10) ×A

0.6×T×(n+10) ×A

0.6×T×(n+10) ×A

تبصررره( : )1واحوودهای اداری بانکها،موسسسووات موواای و اعتبوواری ،بیمووه هووا و سووایر ادارات و شوورکتهای وابسووته بووه دواووت و موسسووات عمووومی
شامل تعروه هوووووای ووق نمی باشد و می بایستی معادل سه برابر رایب ددول ووق محاسبه دردد
تبصره(:)2مجتمع تجاری عبارت است از مجموعه واحدهای تجاری و دوترکار در یک مااکیت با تعداد  4واحد تجاری یا بیشتر که دارای ورودی هوا
و وضاهای عمومی مشتر

و درارتباد با یکدیگر می باشند.

تبصره ( : )3در محاسبه عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند پاساخ،تیماه،سرای و امیااها دبهه بندی بصورت عمق دبهه اول (تا3برابر
عرض قطعه ) برابر رایب مصوب و مازاد برآن معادل  %75قیمت منطقه ای دبهه اول م

عمل می باشد .

تبصره ( : )4واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساخ احداث می شوند.وضای مشاعی مشمول عوارض پذیره ن واهد بود و غیور آن مشومول
عوارض پذیره خواهد بود.
تبصووره):) 5در صووورت نوسووازی بناهووای تجوواری مودودکووه قبوول از تصووویب اواووین طوور دووامع شوویروان سووال  1365تجوواری بوووده و یووا دارای
سووابقه پرداخووت عوووارض پووذیره ،عوووارض پارکینووگ یووا مجوووز پروانووه تجوواری از شووهرداری مووی باشووند .بنووای تجوواری مودووود بوور اسووار
وواب

طور تفصوویلی و طبوق دوتردوه تعروووه سوال مرادعوه بووه میو ان  %30عووارض پووذیره تجواری وعووارض پارکینووگ (.در صوورت عوودب

امکووان تووامین پارکینگ)محاسووبه و دریاوووت دووردد و ایوون تبصووره مشوومول بنووای تجوواری واقوود سووابقه نمووی باشوود.همانین در صووورت او و ایش
عرصه دناناه امکان تامین پارکینگ میسر باشد مشمول این تبصره نمی باشد .
تبصره(: )6در محاسبه عوارض پذیره تجاری دند واحدی وق

واحد تجاری با دهانه بیش از حد مجاز طر تفضیلی ورمول مبنای محاسبه قرار می دیرد.

(=L0طول دهنه مجاز=برابر واب

طر تفصیلی = L ،طول دهانه مودود  k= ،رایب ددول ووق = S ،مساحت =n ،تعداد دربند.

تبصره ( :)7در صورتی ملکی ،به صورت تجاری مودود تلقی می دردد که دارای مجوز تجاری یا پروانه ساخت تجاری یا سابقه پرداخت عوارض
پارکینگ و عوارض ویژه تجاری از شهرداری و یا سند یک باب دکان بوده و و در عکس هوایی و ویش آب و برق قبل از تصویب اواین طر

دامع سال  1365شهر شیروان بصورت تجاری استفاده شده باشد
تبصره ( :)8عوارض پذیره تجاری در ام کی که دارای رای کمیسیون ماده صد می باشند با ریب دو محاسبه دردند.
تبصره ( . :)9در کلیه مجتمع های تجاری و واحدهای تجاری رعایت دبهه بندی مصوب این دوترده احاظ و محاسبه دردد.
شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزش ،ورزشی ،فرهنگی و هنری
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

مصوب سال 98

عوارض به ازای هر متر مربع

مصوب سال 99

پیشنهادی سال

مصوب شورا

1400
1

زیرزمین

4 ×T

4.8 ×T

5 ×T

5 ×T

2

همکف

4 ×T

4.8×T

5 ×T

5 ×T

3

طبقه اول

4 ×T

4.8×T

5 ×T

5 ×T

4

طبقه دوب

4 ×T

4.8×T

5 ×T

5 ×T

5

طبقه سوب به باال

4 ×T

4.8×T

5 ×T

5 ×T

6

نیا طبقه

4 ×T

4.8×T

5 ×T

5 ×T

7

انباری در زیرزمین یا همکف

4 ×T

4.8×T

5 ×T

5 ×T

8

اماکن ورزشی دارای مواوقت از تربیت بدنی

4 ×T

4.8 ×T

5 ×T

5 ×T

9

مسادد ،دارااقرآن ،حوزه علمیه و...برابر تراکا پایه

2.5 ×T

2.5 ×T

تبصره ( :)1شرکت ها و موسسات دواتی و وابسته به دوات و موسسات عمومی و واحدهای وابسته به آنها که اساسنامه آنها بازردوانی باشود
ل زیربنا مشمول تعروه پذیره تجاری صفحه  5دوترده عوارض محلی خواهد شد در غیر اینصورت 3برابر رایب ددول ووق محاسبه می دردد .
تبصره(:)2درصورتی که متوایان ساختمان های ذکر شده در تبصره  1برخ

پروانه ساختمانی صادره نسوبت بوه اوو ایش بنوا یوا تبودیل آن

اقداب نمایند پس از طر پرونده در کمیسیون ماده  100ع وه بر دریمه کمیسیون بج تبصره  5کمیسیون مواده 100کوه وقو

پوس از اخوذ

دریمه پایانکار صادر شود مابقی عوارض متعلقه و پذیره وصول میشود  .بر اسار دادنامه شماره  587مورخه  83/11/25و همانین داد ناموه
شماره  48مورخه  85/2/3هیات عموی دیوان عداات اداری پس از وصول درایا ساختمانی به نرخ زمان وقوع ت لف  ،عوارض متعلقه به نورخ
روزمحاسبه و اخذ میگردد.
تبصره(: )3طبق بند 24ماده  55قانون شهرداری ها داسر کردن دوتر وکاات ومطب و دوتراسناد رسمی و ازدواط و ط ق و دوتر روزناموه و
مجله و دوتر مهندسی بوسیله مااک حداکیر تا 24مترمربع از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
تبصره( :)4اماکن ومستحدثات واقدسقف مانند زمین ورزشوی  ،آمفوی تاواتر  ،پیسوت دودرخوه سوواری و %50 ...عووارض مسواحت کواربری
مربوطه به ازای هرمترمربع اخذ می دردد .
دناناه در خصوص ردیف  9دناناه متوای مردب باشند رایب 0و در صورتیکه متوای آن سازمانها  ،ادارات و دستگاههای دواتی باشند
برابر ردیف 9ددول محاسبه و اخذ می دردد و در عوارض پذیره مازاد تراکا پایه  3*Tمحاسبه و اخذ می دردد.
تبصره( :)5بوا تودوه بوه مواده  11الیحوه درآمود پایودار وه ینوه شوهرداریها ودهیاریهوا کوه بوه پیشونهاد وزارت کشوور دردلسوات 97/5/7
و97/5/10هیات وزیران به تصویب رسیده است هردونه ت فیف،معاویت وب شوددی اعا از عوارض قانونی وبهای خدمات قانونی شوهرداریها
ودهیاریهوووا بوووه مودوووب مصووووبات دواوووت پوووس از توووامین آن در بوددوووه سووونواتی کشوووور ممکووون خواهووودبود( .کلیوووه امووواکن
،موسسات،سازمانها،شرکتها،ادارات واردانهای دواتی که منابع تامین اعتبار از بودده دوات می باشد مشمول ت فیف ومعاویت نمی باشد)

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض پذیره با کاربری بهداشتی  -درمانی
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

ردیف

مصوب سال 98

عوارض به ازای هر متر مربع

مصوب سال 99

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

پیشنهادی سال

مصوب شورا

1400
1

زیرزمین

4 ×T

4.8 ×T

10 ×T

10 ×T

2

همکف

4 ×T

4.8×T

10 ×T

10 ×T

3

طبقه اول

4 ×T

4.8×T

10 ×T

10 ×T

4

طبقه دوب

4 ×T

4.8×T

10 ×T

10 ×T

5

طبقه سوب به باال

4 ×T

4.8×T

10 ×T

10 ×T

6

نیا طبقه

4 ×T

4.8×T

10 ×T

10 ×T

7

انباری در زیرزمین یا همکف

4 ×T

4.8×T

5 ×T

5 ×T

تبصره ( : ) 1مطب پ شکان ،دندانپ شکان ،رادیواوخیست ها ،سونودراوی ،داروخانه ها در صورت تقا ای صدور پروانه ساختمانی م تل
مشرود به اینکه واب

در یوک بنوا

و مقررات داری مقرر در طر مورد عمل ،انجاب این امر را مقدور بداند ،عوارض متعلقه برای هر کاربری بطور ددادانوه

و بر اسار تعروه مربود محاسبه خواهد شد.
تبصره ( :)2مطب پ شکان ،دندانپ شکان ،رادیواوخیست ها ،سونودراوی از پرداخت عوارض تجاری معا

می باشند .داروخانه ها بوه عنووان تجواری

حساب می شوند و بایستی عوارض تجاری پرداخت نمایند
تبصره ( : )3در محور مرک ی دهت تمرک زدایی و مشک ت تراویکی  1.5برابر رایب ددول ووق و در سایر معابردهت تشویق با ریب %80
محاسبه و اخذ می دردد .

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض پذیره با کاربری اداری (احداث اعیانی)و بناهای انتظامی
شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

 =Z*T*Aعوارض پذیره اداری

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع عوارض

1

همکف

2

طبقه اول

3

طبقه دوب به بعد

4

زیرزمین و انباری

5

نیا طبقه

ماخذ و نحوه

ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض به

محاسبه عوارض به

ازای هر متر مربع

ازای هر متر

سال98

پیشنهادی سال1400

مربع98

21*T

18*T

24*T

تبصره( : )1وصول عوارض م بور در خصوص واحد های اداری می باشد کوه رعایوت وواب
مصوب(هادی،تفصیلی) حسب مورد ،م

مصوب شورا

24*T

و مقوررات مربوود از دملوه طور

عمل قرار میگیرد.

تبصره ( :)2پس ازاخذ مجوز از کمیسیون ماده  5در صورتیکه سطح اشبال ،مازاد بر واب

طر تفصیلی باشد.به ازای هر مترمربع

بنای مازاد بر سطح اشبال مجاز ع وه بر رایب ددول ووق15* T ،نی دهت هرمترمربوع موازاد درهرطبقوه محاسوبه و اخوذمی
دردد.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض پذیره با کاربری صنعتی
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
ردی

عوارض صنعتی

ف

ماخذ و نحوه محاسبه

ماخذ و نحوه

عوارض به ازای هر متر

محاسبه عوارض به

مربع98

ازای هر متر

پیشنهادی سال1400

مصوب شورا

مربع98
1

زیرزمین

2

همکف

3

طبقه اول و به باال

4

انبار صنعتی

10.8×T

9×T

4 ×T

4.8×T

12×T

6×T

12×T

6×T

تبصره ( :)1وصول عوارض م بور در خصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشود و یوا آنکوه کواربری غیرمورتب
بوده که با طر مو وع در کمیته ونی و یا کمیسیون ماده  5حسب مورد تبییور کواربری یاوتوه باشود برابور ورایب دودول وووق
محاسبه و اخذ می دردد.
تبصره ( :)2دناناه در قسمتی از کاربری مذکور ،واحدهای مسکونی ،تجاری یا اداری احداث شود ،عوارض آن مطابق تعرووه هوای
مربوطه وصول خواهد شد.
تبصره( :)3عوارض بنای دل انه های مسقف کشاورزی با مصااح مانند :پوایکا ،دوب و پوشش پ ستیک و شیشه مشمول عوارض نمی
شود.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض پذیره با کاربری کارگاهی و تاسیساتی
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
ردی

عوارض صنعتی

ف

ماخذ و نحوه محاسبه

ماخذ و نحوه

عوارض به ازای هر متر

محاسبه عوارض

مربع98

به ازای هر متر

پیشنهادی سال1400

مصوب شورا

مربع99
1

زیرزمین

2

همکف

3

طبقه اول و به باال

4

انبار صنعتی

10.8×T

9×T
4 ×T

4.8×T

12×T

6×T

12×T

6×T

تبصره( :)1درصورت داشتن انباری متصل به کارداه برای محاسبه عوارض انباری طبق ورمول ددول ووق محاسبه و اخذ دردد.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض پذیره صدورپروانه جهت هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

نحوه محاسبه عوارض:
ردی

مصوب سال 98

عوارض به ازای هر متر مربع

مصوب سال 99

پیشنهادی سال 1400

مصوب شورا

1

هتل ها و اماکن دردشگری و مساورخانه ها

9 ×T

10.8 ×T

10 ×T

10 ×T

2

وضاهای تجاری داخل هتل ها و تاالرهای داخل هتل

9 ×T

10.8 ×T

30 ×T

30 ×T

تبصره( : )1به استناد قانون ماده  8قانون توسعه صنعت ایرانگردی و دهانگردی عوارض پذیره صدور پروانه دهت هتل ها و امواکن
دردشگری و مساورخانه ها با ب ش صنایع خواهد بود و برابر رایب ددول مذکور محاسبه میگردد .
تبصره( :) 2تا سقف  %15سطح اشبال مجاز از زیربنای همکف دهت کاربریهای دانبی ( تجاری و تاالر ) منظور شده و با این تعروه
و مازاد برآن طبق تعروه کاربری مورد استفاده و اخذ می دردد .

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض صدورپروانه ساختمانی سایر کاربری
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریقه محاسبه عوارض:
ماخذ و نحوه
ردیف

1

نوع کاربری صدور
پروانه ساختمانی

حمل و نقل و پایانه
ها

پیشنهادی سال 1400

محاسبه عوارض 98
سرپوشیده

رو

سرپوشیده

رو باز

سرپوشیده

رو باز

5.5 ×T

2×T

8.5×T

5×T

8.5×T

5×T

5.5 ×T

2×T

7.5×T

3.5×T

7.5×T

3.5×T

6×T

12×T

6×T

3×T

6×T

3×T

باز

2

انبارداری

3

دایگاه سوخت

12×T

است رعمومی

6×T

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

مصوب شورا

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :ارزش افزده ناشی از تبدیل شدن به تجاری (با قابلیت تجاری)
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور
ردیف

عنوان

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

تجاری های سال

تجاری های سال

پیشنهادی سال

98

99

1400
تجاری
تک
واحدی

مصوب شورا1400

مجتمع

تجاری

و پاساژ

تک
واحدی

مجتمع
و پاساژ

15×T

18×T

20×T

25×T

20×T

25×T

60×T

70×T

70×T

70×T

70×T

80*T

80×T

80×T

80×T

80×T

3

طبقه اول

5×T

6×T

15×T

20×T

15×T

20×T

4

طبقه دوب

5×T

6×T

10×T

15×T

10×T

15×T

10×T

15×T

10×T

15×T

1

زیرزمین

2

همکف

50×T

همکف محور مرک ی

80*T

5

طبقه سوب به باال

5×T

6×T

6

انباری تجاری

 50%ریب همان

 50%ریب همان

 50%ریب همان

 50%ریب همان

طبقه

طبقه

طبقه

طبقه

مجتمع تجاری عبارت است از مجموعه واحدهای تجاری و دوترکار در یک مااکیت با تعداد  4واحد تجاری یا بیشتر که دارای ورودی ها و وضواهای عموومی مشوتر

و درارتبواد بوا

یکدیگر می باشند.
محور مرک ی شامل  :خیابان اماب ر ا(ع) و خیابا ن اماب خمینی(ره) حدواصل میدان معلا تا میدان اماب علی(ع) و خیابان سعدی تا دهارراه دلستان و خیابان کاشانی تا دهارراه دنوت و

کوده های منتهی به خیابان اصلی تا عمق  100متر می باشد .
تبصره  : 1ام کی که بر اسار طر تفصیلی دارای کاربری قابلیت تجاری می باشند .مشمول پرداخت ایون عووارض بووده و از متقا ویانی کوه بور
خ

پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقداب نموده اند پس از طر در کمیسیون ماده صد،طبق رای صادره اقداب خواهد دردید .به استناد

رای هیات عمومی دیوان عداات اداری به شماره دادنامه  587مورخه  83/11/25ع وه بر درایا به نرخ سال ساخت ،عووارض بوه نورخ روز نیو
محاسبه و وصول دردد.همانین ام کی که دارای مصوبه کمیسیون ماده  5دهت تبییر کاربری می باشند و به استناد مصوبه مذکور ه ینوه تبییور
کاربری به تجاری را پرداخت نموده اندمشمول دریاوت این تعروه نمی باشند.
تبصره  : 2در مورد عوارض قابلیت تجاریدر کاربری غیر تجاری تا %20مطابق ددول باال و موازاد  %20توا 2 %40برابور – 40توا 2.5 %60برابور –
مازاد  %60تا 3 %80برابر – مازاد  3.5 %80برابر ددول مصوب احاظ می شود .
تبصره:3ام کی که برابر طر تفصیلی وطرحهای مصوب دیگر در کاربری تجاری واقع شده اند(بج ام
واستق ل ،بازارده های شهر

اماب وشهر

تفکیکوی تجواری حاشویه خ دمهووری

ازاددان وکارداههای م احا ) وواقد پرداخت هردونه عوارض وسوابق تجواری موی باشود در صوورت

استفاده از کاربری تجاری قابلیت تجاری دهت کل عرصه برابر ددول ووق وتبصره های ذیل آن محاسبه و اخذ می دردد.
تبصر :4در مورد موسسات ماای و اعتباری  ،بانک ها  ،شرکت های بیمه و ادارات دواتی و موسسات عمومی معادل  3برابر ورایب دودول وووق
م

عمل می باشد .
تبصره :5در صورتی ملکی به صورت تجاری مودود تلقی می دردد که دارای مجووز یوا پروانوه سواخت یوا سوابقه پرداخوت عووارض پارکینوگ و

عوارض ویژه تجاری ویا سند یک باب دکان باشد
تبصره :6عوارض ارزش او وده نیا طبقه تجاری خارط از زیربنای مفید تجاری در قسمت ووقانی کاربری غیر تجاری %50عوارض طبقوه همکوف

طبق ددول محاسبه می دردد .
تبصره: 7در کلیه مجتمع های تجاری و واحد های تجاری رعایت دبهه بندی مصوب این دوترده احاظ و محاسبه دردد.
تبصره  :8تاالرهای پذیرایی و رستورانها با واب

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

کاربری تجاری محاسبه می شوند.

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض برارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه با کاربری مسکونی  ،تجاری ،صنعتی ،اداری و ......
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

به استنادبند  16ماده  80قانون شوراها و تبصره  1قانون مالیات بر ارزش افزوده باتوجه به اینکه به استناد تبصره  3قانون اصالح مراده  101شرهرداریها
مالکین مکلفند تا سقف بیست و پنج درصد از ملک خود را هنگام تفکیک یا افراز برای تامین سرانه فضاهای عمومی و همچنین تا هجده و نیم درصد از
کل ملک خود را جهت تامین معابر سطح شهر بصورت رایگان به شهرداری تحویل نمایند .ار طرفی به استناد تبصره  4قانون فوق الذکر اگر امکان تامین
انواع سرانه فضاهای عمومی و خدمات امکان پذیر نباشد شهرداری می تواند با مجوز شورای اسالمی شهر معادل ریالی آن را از مالک دریافت نماید

تبصره : 1ام

قوانامه ای یا مشاع با مساحت زیر 500مترمربع که بدون مجوز ازشهرداری اقداب به تقسیا و تفکیک ملک خود نموده انود و تواکنون

عوارض متعلقه ملک را پرداخت ننموده اند با اخذ ارزش ریاای روز  %25از ملک به غیور از معوابر بوه عنووان قدرااسوها شوهرداری از بابوت خودمات
عمومی شهر اخذ می دردد.
تبصره : 2ام

قوانامه ای یا مشاع با مساحت زیر 500مترمربع که اقداب به تقسیا یا تفکیک ملک خود نموده اند و قب کلیه عوار وات متعلقوه ملوک

را پرداخت کرده باشند بابت سرانه خدمات عمومی شهر به غیر از معابرعوارض به می ا  10 TAاخذ دردد .
تبصره  :3ام

دارای سند ششدانگ با مساحت زیر 500مترمربع که قب کلیه حق و حقوقات قانون شهرداری پرداخت نکرده باشوند دهوت تفکیوک

ملک یا پاسخ به سایر استع مات از بابت قدرااسها شهرداری بابت سرانه خدمات عمومی به غیر از معابر  ،ارزش ریاای  %25ازباقیمانده ملک اخذ می
دردد.
تبصره  :4ام

دارای سند ششدانگ با مساحت زیر500مترمربع که قب کلیه حق و حقوقات قانون شهرداری پرداخت نموده اند و کاربری مسکونی

شده باشد دهت تفکیک ملک  5TTاز باقیمانده زمین به غیر ازمعابر اخذ شوده و در صوورتیکه سوند ششودانگ بودون بودون مرادعوه بوه شوهرداری
اخذکرده باشد مشمول عوارض  10TTمی دردد .
تبصره : 5ام

دارای سند ششدانگ با کاربری تجاری که اقداب به تفکیک ملک ملک خود نموده اند درصورتی که قب حوق و حقوقوات شوهرداری را

پرداخت نموده باشند دهت تفکیک  11TTاخذ می دردد در صورتیکه واقد سابقه پرداختی باشند مشمول عوارض  55 TAمی دردند .
تبصره : 6ام

واقع در سایر کاربریهای خدماتی که درخواست اخذ پاسخ استع ب از شهرداری با هرمساحتی را دارند در صورتی که اقداب به تقسویا

ملک بدون مجوز یا واقد عوارض پرداختی باشند  ،عوارض  10 TAبا حفظ کاربری خدماتی محاسبه و اخذ می دردد .
تبصره : 7ام

خارط محدوده که اقداب به تفکیک یا اوراز بدون مرادعه به شهرداری نمووده انود در زموان اخوذ پاسوخ اسوتع ب دهوت کول عرصوه

عوارض 10TTاخذ دردد.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض کسری حد نصاب تفکیک عرصه و کسری شاخص تقسیم
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

عوارض مذکور جهت امالک و اسنادی که جهت تفکیک به شهرداری مراجعه می نمایند یا اسناد و امالکی که مساحت یا بر آنها از حد
نصاب ضوابط کمتر می باشد قابل محاسبه است .

کسری مساحت عرصه

نحوه محاسبه98

نحوه محاسبه99

نحوه محاسبه 1400

مصوب شورا

25*T*A

30*T*A

30*T*A

30*T*A

مسکونی
کسری مساحت تجاری

20*T*A

24*T*A

24*T*A

24*T*A

کسری بر مسکونی و تجاری

25*T*A

30*T*A

30*T*A

30*T*A

 -1عوارض کسری مساحت مسکونی جهت بافت قدیم (امالک دارای بنای قبل از طرح سال  65واسناد صادره بعد از سال  65صرفا در
قطعه ای که زیربنا در آن واقع است )تا سقف  170مترمربع وسایر قطعات و بافت جدید تاسقف  200مترمربع طبق جدول محاسبه
و اخذ می گردد .
 -2عوارض کسری مساحت تجاری تا24مترمربع به شرطی که از 18مترمربع کمتر نباشد محاسبه می شود .
 -3عوارض کسری برمسکونی تا  7متر طول به شرطی که از4متر کمتر نباشدو عوارض کسری دهنه مغازه ها تا  4متر به شرطی که از 2/5
متر کمتر نباشد محاسبه می گردد.
تبصره –1امالکی که دارای بنای کلنگی قبل از طرح سال  65می باشند در صورت تفکیک جدید کسری مساحت تا 170مترمربع مشمول یک
قطعه می گرددو مابقی قطعات حدنصاب مساحت قطعه  200متر مربع بوده مشروط بر آنکه مساحت قطعات از  140متر مربع کمتر نباشد .
تبصره –2کلیه اسناد اماکن تجاری یا مسکونی که قبل از تصویب اولین طرح تفصیلی شهر موجود بوده اند یا مساحت عرصه ان با ممیزی سال
 65مطابقت داشته باشد مشمول عوارض کسری مساحت عرصه وسایر ضوابط طرح تفصیلی نمی شود.
تبصره:5منظور از  Aمساحت کسری عرصه می باشد.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض کسری عرصه واحدهای مازاد عدد شاخص تقسیم
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

عوارض کسری مساحت عرصه واحدهای مازاد عدد شاخص :
کاربریهای تجاری – مسکونی – خدماتی :
25 *T = Aکسری مساحت عرصه واحدهای مازاد عدد شاخص
عوارض مذکور در زمان صدور پروانه و در صورت ت لف و صدور رای کمیسیون ماده صد که واحدهای احداثی مازاد عدد
شاخص می باشد قابل وصول است .

تبصره ا :برابر واب

طر تفصیلی حداقل عرصه مورد نیاز هر واحد مسکونی تا 250مترمربع یا تجاری تا 50مترمربع  ،به

می ان 50مترمربع می باشد که در صورت او ایش واحدها مازاد عدد شاخص مطابق ورمول ووق اخذ می دردد.

 =Aمساحت کسری ازحد نصاب عدد شاخص

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی

19

تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض کسری مساحت و تفکیک اعیان آپارتمان مسکونی و تجاری
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

عوارض کسری مساحت و تفکیک اعیان آپارتمان مسکونی و تجاری
ردیف

شر منابع در آمدی

1

به ازاء هر متر مربع

پیشنهادی در سال

پیشنهادی در سال

98

99

13 T

15.5T

پیشنهادی
سال1400

15.5T

مصوب شورا

15.5T

کسری مساحت آپارتمانی مسکونی تا 75
مترمربع
2

عوارض تفکیک مسکونی آپارتمانی

0.5 T

0.6T

1T

1T

3

عوارض تفکیک کاربری تجاری اعیانی و سایر

1.8 T

2.1T

2.5T

2.5T

کاربریها
 =Tارزش معام تی شهرداری مصوب شورای اس می که به پیوست دوترده عوارض می باشد .

تبصره ( -)1عوارض مذکور جهت اعیانهایی که توسط اداره ثبت و اسناد برای آنها سند ششدانگ آپارتمانی صادر می گردد و در اولین مراجعه
شهرداری بعد از تفکیک قابل وصول می باشد .
تبصره ( -)2برابرض وابط طرح تفصیلی حداقل مساحت اعیانی آپارتمان مسکونی 75مترمربع می باشد زیربنای واحد مسکونی کمتر از 50
مترمربع به عنوان واحد مسکونی تلقی نمی گردد و صدور سند آپارتمان مسکونی ممنوع بوده و بنای مذکورفقط به عنوان انباری تلقی می
گردد.
تبصره ( -)3کسری مساحت آپارتمانی در امالکی که مساحت عرصه آنها کمتر از 75مترمربع می باشدو نسبت به اخذ مجوز  %100مسکونی و
احداث بنا اقدام نموده اند اخذ نگردد.
تبصره ( -)4عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک به استناد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است و فعالً قابل وصول
نمی باشد و چنانچه برای هر یک از موارد توسط دیوان یا مراجع دیگر مجدداً تایید گردد از تاریخ صدور رأی یا ابالغ قابل اجراء می باشد.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض:

 :عوارض مازاد بر تراکم پایه

پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

عوارض تراکا مازاد بر تراکا پایه و مجاز در داخل و خارط از محدوده خدماتی با هرنوع کاربری به صورت ذیل محاسبه می
دردد.
دردد

=T

ارزش معام تی مصوب 98

= Aمساحت مازاد تراکا

 =Zریب پیشنهادی

= Z*T*Aعوارض

]Z = [ (170000 - T)*0.0002 +27
تبصره( :)1در کاربریها ی که در طر تفضیلی تراکا مش ص شده در صورت او ایش تراکا از حد مجاز طر  (،پس از اخذ
مجوز از کمیته ونی و –یا کمیسیون ماده پنج) مازاد بر تراکا منظور میگردد.
تبصره( :)2ع وه بر دریاوت عوارض وروش تراکا عوارض پذیره نی دریاوت می دردد.
تبصره( :)3درصورت ممنوعیت وروش تراکا یا عوارض مازاد تراکا شهرداری مجاز است نسبت به اخذ عوارض با هر کاربری
تاسقف تراکا مصوب کمیسیون ماده  5به شر ورمول ووق محاسبه واخذ نماید

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی

21

تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض تعمیر ساختمان (تعمیرات اساسی)
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

ردیف

نوع کاربری

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

نحوه محاسبه (ریال)

1

مسکونی

مطابق عوارض پذیره و سایر واب

صدور پروانه ددید

2

تجاری–صنعتی

مطابق عوارض پذیره و سایر واب

صدور پروانه ددید

3

اداری

مطابق عوارض پذیره و سایر واب

صدور پروانه ددید

4

آموزشی ،ورزشی،مذهبی ،پ شکی ،بهداشتی ،درمانی و غیره

مطابق عوارض پذیره و سایر واب

صدور پروانه ددید

تبصره( : )1تا مادامی که مااکین و یا قاسا مقواب آنهوا تبییوری در و وعیت ملوک خوود اعوا از واحودهای مسوکونی ،اداری ،تجواری
،آموزشی ،ورزشی ،مذهبی ،پ شکی ،درمانی و غیره بودود نیاورند که مبایر با مفاد پروانه ساختمان و نقشه تأییود شوده از سووی
شهرداری نباشد،عوارض تحت عنوان تعمیرات به آنان تعلق ن واهد دروت.
تبصره( : )2این عوارض شامل تعمیرات د سی یا داخلی(نقاشوی ،کوف سوازی ،تعووی

درب مسوکونی،مرمت دیووار و )...ن واهود

شد.الزب به ذکر است برای انجاب تعمییرات د سی نیازی به دریاوت مجوز نیست و صرواو تعمیرات اساسی میل تعوی
 ،پل دذاری  ،دیوار باربر و تعوی

سقف ،ستون

درب و نما در بانک ها و موسسات ماای و اعتباری را مشمول می شود.و نیاز به اخذ مجووز و
درب ورودی آنها مشمول عوارض مذکور نمیگردد .

تایید استحکاب بنا دارند .نماسازی مبازه ها و اص

تبصره( : )3دناناه مااک یا قاسا مقاب قانونی وی بدون دخل و تصر
و نقشه مورد تایید شهرداری عدول نماید و صرواو نسبت به تعوی

و یا تبییر در ارتفاع وسقف بی آنکه از مفاد پروانه ساختمانی

سقف اقداب کند،پس از تاییدواحد ونی و شهرسازی این عوارض

از وی قابل وصول می باشد.
تبصره( : )4نحوه محاسبه عوارض مربود به تعوی

سقف برای واحد های مسکونی و غیره که بصورت شیب دار ادرا موی شووند

معادل% 100عوارض پذیره همان کاربری می باشد.
تبصره ( : )5ام کی که در تعری

یا عقب نشینی قرار دیرد مشمول این عوارض نبوده و ابتدا باید تعری

احاظ و سپس پروانه جدید

یا پروانه تعمیر ساختمان داده شود .

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض بر ارزش افزوده ناشی از مازاد ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی (ابقاءتوسط کمسیون ماده صد)
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع کاربری

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض98

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1400

1

مسکونی

 *0.5×T( ÷3سطح بنا × ا اوه ارتفاع)

 *0.5×T( ÷3سطح بنا × ا اوه ارتفاع)

2

تجاری و صنعتی

 *1×T( ÷3سطح بنا × ا اوه ارتفاع)

 *1×T( ÷3سطح بنا × ا اوه ارتفاع)

3

اداری وبانکها و
موسسات ماای و

* 60×T( ÷3سطح بنا × ا اوه ارتفاع)

* 60×T( ÷3سطح بنا × ا اوه ارتفاع)

اعتباری
ورهنگی ،هنری،

4

ورزشی ،آموزشی،
بهداشتی ،درمانی،

 *0.5 ×T( ÷3سطح بنا × ا اوه ارتفاع)

 *0.5 ×T( ÷3سطح بنا × ا اوه ارتفاع)

پ شکی و غیره
ا اوه ارتفاع بر اسار متر محاسبه می دردد.
تبصره( : )1منظور از سطح بناء سطح طبقه ای است که ا اوه ارتفاع دارد.
تبصره( :)2حداکیر ارتفاع در تجاری طبق طر تفصیلی  5متر می باشدو تا  6متر با پرداخت عوارض مذکور وبقیه کاربریها طبق
واب

طر تفصیلی عمل دردد.

تبصره( :)3تعروه عوارض او ایش ارتفاع پس از تاسید کمیته ونی وتصویب کمیسیون ماده پنج قابلیت ادرایی دارد.
تبصره :4او ایش ارتفاع (بناهای احداثی ) خ

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

یا مبایر با مفاد پروانه در کمسیون ماده 100مطر دردد

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض برارزش افزوده ناشی از پیش آمادگی ساختمانی در خارج از حد مالکیت قطعه زمین (کنسول)
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
ماخذ و نحوه

ردی

نوع کاربری

ف

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
به ازای هر متر مربع98

محاسبه

پیشنهادی
1400

مصوب شورا

عوارض به ازای
هر متر مربع
99

1

تجاری

15 ×T×A

18×T×A

35×T×A

35×T×A

2

اداری وصنعتی

15 ×T×A

18×T×A

35×T×A

35×T×A

3

مسکونی

15 ×T×A

18×T×A

25×T×A

25×T×A

4

ورهنگی ،هنری ،ورزشی ،آموزشی،

15 ×T×A

18×T×A

20×T×A

20×T×A

بهداشتی ،درمانی ،پ شکی و غیره

تبصره( : )1در صورتیکه پیش آمددی سقف آخرین طبقه صرواو بصورت سایه بان مورد استفاده قرار دیرد مشمول ایون تعرووه ن واهود
شد.
تبصره( : )2کلیه واب

مقرر در ب شنامه  34/2/1/2571400مورخ  1372/12/8وزیر محترب کشور به شر ذیل الزب اارعایه است:

 -1احداث پیش آمددی در معبر عمومی ،بصورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی قرار
دیرد  ،د و زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد.
 -2ادر پیش آمددی بصورت روبسته و دارای دیوارهای دانبی باشد وای بصورت بنای غیر مفید مورد استفاده قرار دیرد(صرواو بصوورت
بااکن) ع وه بر اینکه د و زیربنای ناخااص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد،از هر متر مربوع پویش آموددی  %50بنود یوک
وصول خواهد شد.
تبصره(:)3پیش امددی سقف آخرین طبقه در حد  50سانتی متر در سمت حیاد و سمت معبر با اخذ مجوز از اداره برق و رعایت واب
طر تفضیلی واحاظ در نقشه اراسه شده به شهرداری ،مشمول پرداخت عوارض این تعروه ن واهد بود
تبصره ( : )4دناناه پیش آمددی پس از ساخت بنا و خارط از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توس

کمیسیون ماده صد وصوول

عوارض پیش آمددی بر مبنای تعروه مربوطه محاسبه خواهد شد و مطابق کمیسیون ماده 100عمل خواهد شد.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض اختصاصی شهرداریها جهت احداث پارکینگ عمومی
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
* عوارض تامین پارکینگ با هر کاربری در زمان صدور پروانه در صورت داشتن شرای

شش دانه ذیل  50برابر ارزش معام تی مصوبه

شورای شهر بابت هرمترمربع کسری پارکینگ محاسبه و اخذ می دردد.
تبصره()1احداث پارکینگ در ساختمانهاسی که امکان احداث آن ودود دارد ادباری است و شهرداری حق دریاوت عوارض حذ
ندارد اذا صدور پروانه ساختمانی بدون درنظر دروتن پارکینگ برای این دونه ساختمانها ممنوع است وای در شرای
پروانه شهرداری می تو اند بر اسار واب

پارکینگ را

ذیل در هنگاب صدور

طر تفصیلی نسبت به وروش یا اا اب مااک به تامین پارکینگ برابر این تعروه اقداب نماید:

-1ساختمان در بر خیابانهای سریع ااسیر به عرض  45متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
 -2ساختمان در واصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض  24متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
.1

-3ساختمان در محلی قرار دروته باشد که ورود به پارکینگ مستل ب قطع درختان باشد که شهرداری ادازه قطع آن را نداده است.

.2

-4ساختمان در بر کوده هایی قرار دروته باشد که به علت عرض کا کوده،امکان عبور اتومبیل نباشد.

.3

-5ساختمان در بر معبری قرار دروته باشد که به علت شیب زیاد ،احداث پارکینگ در آن از نظر ونی مقدور نباشد.

.4

 -6در صورتیکه و ع و ورب زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر ونی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره ( :)2شهرداری موظف ا ست درآمد حاصل از این تعروه را به حساب پارکینگ عمومی واری و صرو وا در امر احداث پارکینگ عمومی
مسقف و احداث پارکینگهای وضای باز و پارکینگ خطی ه ینه دردد .
تبصره( : )3بر اسار رأی قطعی شماره 1477-1481مورخ  86/12/12هیأت عمومی دیوان عداات اداری نظر به اینکه قانون دذار به شر
تبصره  5ماده  100قانون شهرداری تکلیف عدب رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و مت لف را بر اسار رأی کمیسیونهای مقرر درآن
ماده به پرداخت دریمه محکوب نموده وصول عوارض در مورد عدب رعایت پارکینگ و یا کسری آن،خ
تبصره  5ماده  100وق
تبصره(:)4م

است .در حذ

پارکینگ برابر

دریمه که حداقل یک و حداکیر دو برابر ارزش معام تی ساختمان خواهد بود وصول و پایانکار صادر میگردد.

محاسبه هرپارکینگ برابر واب

طر تفضیلی می باشد.

تبصره ( :)5درخصوص کسری مساحت پارکینگ مواردی که آرایش پارکینگ مشکل نداشته باشد صروا عوارض کسر ی مساحت پارکینگ به
ازای هرمترمربع  50Tمحاسبه و اخذ می دردد مشرود به رعایت تبصره 7
تبصره (: )6در خصوص مواردی که خارط از شش بند ووق باشد دناناه مااک متقا ی خرید پارکینگ باشد پس از تایید کمیته ونی ذیل
کمیسیون ماده  5یا شورا شهر  ،شهرداری می تواند به ازای هر متر مربع کسری پارکینگ در کاربری مسکونی به می ان  1برابرو در کاربری
تجاری به می ان  2برابر و در سایرکاربری ها می ان  1.5برابر ارزش معام تی منطقه مصوب شورای شهر بابت کسری پارکینگ و در
کاربریهای اداری و بانکها و موسسات ماای و اعتباری به می ان س ه برابر ارزش معام تی منطقه مصوب شورای شهر بابت کسری پارکینگ طبق
تبصره  9محاسبه و اخذ دردد( .در زمان صدور پروانه)
تبصره ( :) 7ورودی پارکینگ به هر تعداد صروا از هر معبر وق

یک درب ورودی مجاز است .در صورتیکه مااکین خ

نقشه و پروانه صادره

نسبت به ادرای درب مازاد اقداب نمایند مشمول پرداخت عوارض به ازای هر درب مازاد  25*M*Tمی باشند25 = M
تبصره ( :)8در مجتمع های تجاری و تک واحدی هاکه بصورت واحد های مازاد بر  50مترمربع که در حال استفاده می باشد بابت درصدی
ازحذ

پارکینگ ایجاد شده به تناسب مساحت مازاد تجاری مشرود بر اینکه از  15متر مربع مازاد نباشد نسبت به تامین پارکینگ یا ه ینه

کسری پارکینگ با همان تناسب محاسبه و اخذ دردد.
تبصره ( :)9ارزش معامالتی کسری پارکینگ در سال  1400بابت هر متر مربع  100*Tمی باشد .

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض ،توسعه و معابر )عوارض بر حق مشرفیت)
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

کلیه ارا ی و ام کی که بر اثر طرحها ی اص حی ،تعری

 ،توسعه ای و احداثی ،در بردذراص حی یا تعری

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77
و یا آزادسازی و مسیر بازدشایی واقع میشوند

دهت دبران خسارت تسهی تی بشر ذیل اراسه می دردد :
ااف –  ) 1دهت دبران خسارت ام

واقع در معابر در صورتیکه قب کلیه عوار ات زمین پرداخت شده باشد پس از تنظیا مبایعه نامه دهوت تشوویق موااکین،

تراکا و سطح اشبال ،کسری مساحت با مساحت قبل از تعری
ارزش دارایی ام

بصورت ذیل م

)با رعایت واب

شهرسازی ( بدون احاظ ارزش او وده ناشی از مشرویت ،با در نظر دوروتن

عمل و قابل محاسبه می باشد که در صورت مبایرت با واب

معادل ریاای آن احاظ می دردد .

ام

با ارزش دارایی  100/000ریال و باالتر دهار برابر تجاری رایگان یا پنج برابر تراکا رایگان

ام

با ارزش دارایی  50/000ریال تا  100/000ریال سه برابر تجاری رایگان یا دهار برابر تراکا رایگان

ام

با ارزش دارایی  20/000ریال تا  50/000ریال دو برابر تجاری رایگان یا  3برابر تراکا رایگان

ام

با ارزش دارایی کمتر از  20/000ریال یک تجاری رایگان یا دو برابر تراکا رایگان

ااف  )2 -در صورتیکه عوار ات شهرداری پرداخت نشده باشد %50 ،امتیازات بند ااف  )1-مشمول می درددو کلیه عوار ات دهت باقیمانده زمین اخذ دردد .
ب) ام

در تعری

که قب مبایعه نامه برای آنها تنظیا شده باشد یا دارای تواوقنامه قبلی باشند متقا ی تفکیک یوا پاسوخ اسوتع ب باشوند مشومول امتیوازات

ددید نمی دردند .
می باشد و در زمین باقیمانده امکان احداث بنا میسر نباشد کل ملک طبق قانون ارزیابی و دبران خسوارت در قااوب

ط) ام کی که بیش از %50ملک در تعری

(زمین  ،نقدی یا امتیاز) در صورت تامین اعتبار پرداخت شود .
د ) در زمان تفکیک ام

با مساحت زیر 500مترمربع طبق اص حیه ماده  101قوانون شوهرداریها معوابر حاصول ازتفکیوک متعلوق بوه شوهرداری موی باشود و

شهرداری درقبال آن هیچ ودهی پرداخت نمی نماید و دناناه قسمتی از ملک در تعری

باشد کسوری مسواحت بوا مسواحت قبول از تعوری

و حوق تقسویا بوا

مساحت باقیمانده محاسبه می دردد.
د  ) 1 -درپاسخ به استع مات ام

واقد سابقه شهرداری و واقد بنا بصورت زمین دناناه تعری

زمین با مساحت باقیمانده محاسبه و مبلغ دبران خسارت به می ان تعری
همانین مااک مل ب به اص

ملک بیش از %50باشد پس از تنظیا مبایعه ناموه  ،عوار وات

طبق قانون بصورت ریاای( درصورت تامین اعتبوار ) از عوار وات کسور موی دوردد

سند می باشد .

د ) 2 -دناناه ملک دارای ساخت مان باشد و قسمتی از آن در تعری
اخذ تعهد ازخریدار یا مااک مبنی بر رعایت تعری
درصورت عدب استفاده مااک از واب
برابر مساحت باقیمانده و طبق واب

قرار دیرد امکان ادرای تعری

واص

سند میسر نباشد عوار ات کل ملک پرداخوت و بوا

درزمان تجدید بنا پاسخ استع ب داده می شود

تشویقی مساحت در تعری

ط بق واب

داری با قیمت کارشناسی با نرخ کاربری مربوطوه دبوران خسوارت و پروانوه

شهرسازی و طر تفصیلی انجاب می شود و مااک ع وه بر پرداخوت عوار وات متعلقوه بودون برخوورداری از ت فیفوات

موظف به پرداخت عوارض بصورت  % 30ارزش او وده مل ک به نرخ روز وبرابر نظر کارشنار رسمی داددستری با معبر قبل و بعد از ادورای تعوری

قابول

محاسبه و وصول می باشد.
تبصره ( :)1در موارد ذیل ملک دارای ارزش او وده طبق ورمول ذکرشده می باشد .
ام کی که در اثر عقب نشینی معبر آن تعری

می دردد .

ام کی که دارای یک دذر بوده و در اثر ایجاد دذر ا اوی ،به دذر ددید مشر
ام کی که عقب نشینی ندارند اما معبر مشر
ام کی که در نتیجه تعرب

به آنها تعری

دردند .

دردد.

درحاشیه دذر قرار می دیرند .

..
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400
نام عوارض :عوارض ارزش افزوده ناشی از تجمیع امالک
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

تبصره( :)1در راستای تشویق مااکین دهت تجمیع ام

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

و دلودیری از ری دانگی ،ام کی که کل دهانه ملک

در حاشیه یک دذر باشد در صورتیکه تجمیع دردند هیاگونه عوار ی دریاوت نمی دردد(.شکل شماره )1
تبصره( :)2در موارد ذیل که عرض معبر کمتر از  12متر باشد در صورت تجمیع ام

عوارض ارزش او وده مطابق

ورمول های ذیل محاسبه ودریاوت می دردد :
-1

ام کی که بدون رعایت واب

طر تفضیلی تفکیک شده و در اثر تجمیع دهنه حاشیه (بر دذر ) او ایش می یابد) (.

)شکل شماره(2-3
))
-2

( A=6 T S

دناناه ملک واقد معبر باشد با ملک دارای معبر تجمیع دردد با ورمول ذیل محاسبه و

اخذ دردد( .شکل شماره)4
A= 36Ts
-3دناناه ملک دارای معبر عرض کمتر با ملک دارای معبر عرض بیشتر تجمیع دردد
ارزش او وده آن طبق ورمول ذیل محاسبه و اخذ دردد(.شکل شماره )5
))

( A=20 T S

)که همواره حد فوق مثبت در نظر گرفته می شود)
 = Sمساحت زمینی که ارزش او وده پیدا می کند.
 = Tارزش معام تی باالترین عرض معبر( ارزش ریاای بیشتر) مورد استفاده قرار می دیرد.
 = Lکل عرض ملک پس از تجمیع
 =L.عرض ملک(دهانه مشر

به معبر) که ارزش او وده پیدا می کند.

 =L1عرض دذر کمتر
 =L2عرض دذر بیشتر .
تبصره( :)4در مورد ارا ی مشاع که مشمول ارزش او وده ی تجمیع ام
عوارض ر ایت دارد.با ت وده به اینکه نسبت تعری

شده اندو مااک مشاعی دهت پرداخت

مااکیت مشاع درصدی از کل سها است عوارض ک و محاسبه و به

نسبت قدر ااسها از مااکین مشاع وصول می درددو برای سایر مااکین مشاعی دیگر در زمان مرادعه( ،در صورت
نداشتن ت لف و یا تعیین تکلیف ت لف در کمیسیون ماده صد ) به نرخ روز محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره( : )5در کلیه موارد دناناه ملکی دارای دند معبر باشد م

محاسبه ارزش معبر با  Tباالتر میباشد.

تبصره ( :)6در صورتی که ملکی خارط از اشکال ووق بوده و یا بر اثر تجمیع به معابر  12متر و بیشتر از آن دسترسی پیدا
کند ارزش ملک قبل و بعد از تجمیع به نرخ روز کارشناسی  %30ارزش او وده آن محاسبه و اخذ می دردد.
تبصره( : )7دناناه ملکی که قب و خارط از واب

طر تفضیلی تفکیک شده تقا ای تجمیع مجدد به حاات قبل از تفکیک

بدهد،عوارض آن ملک دریاوت نمی شود.
تبصره ( :)8ادرای تبصره  7این تعروه برای یکبار رایگان بوده ودناناه متقا ی پس از تجمیع و بدون مرادعه به
شهرداری اقداب به تفکیک مجدد نماید برای تجمیع ددید می بایستی عوارض ملکی  ،ارزش ملک قبل و بعد از تجمیوع بوه نورخ روز
کارشناسی  %40ارزش او وده ناشی از تجمیع رابه شهرداری پرداخت نماید.در من قطعاتی که قبل از تصویب این تبصوره عووارض
خود را پرداخت نموده اند مشمول این تبصره نمی دردند.
.
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده5
شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

کاربری مورد
کاربری فعلی
تقاضا

مسکونی

تجاری

آموزشــی – فرهنگــی صنعتی

اداری

بهداشـــتی درمـــانی -

سایر

فضــای باغات
سبز

ورزشی

T

مسکونی

 T

T

 T

تجاری
آموزشــی – فرهنگــی بهداشــتی

 T

صنعتی

80 T

T

اداری

80 T

T

 T

درمانی -ورزشی

 T

 T

T

 T

T
T

فضای سبز

80 T

T

 T

 T

T

باغات

80 T

T

 T

 T

T

سایر

80 T

T

 T

 T

T

آن دسته از ام کی که به استناد طر تفصیلی و یا دامع و یا تایید کمیسیون ماده  5تبییر کاربری یاوته انود عووارض ارزش اوو وده ناشوی از تبییور
کاربری برای هر متر مربع به شر تبصره های ذیل محاسبه و اخذ می دردد.
تبصره  : 1عوارض ارزش او وده ناشی از تبییر کاربری در صورتیکه هریک از کاربریها ( بج تجاری ) قب حق و حقوقات شهرداری را پرداخت
نموده باشند بصورت  %30محاسبه و اخذ می دردد.
تبصره  :2درقطعات باالی 500مت رمربع ،تبییرکاربری از هر کاربری طر به کاربری مسکونی مشرود به اینکه قب حق و حقوقات متعلقه ملک به
شهرداری پرداخت نشده باشد در صورت تفکیک پس از اعمال ماده  101به خااص مسکونی سها مااک به ازای هر مترمربع %50ددول ووق دهت
تبییر کاربری محاسبه و اخذ میگردد
تبصره  :3تبییرکاربری از کاربری مسکونی به کاربری تجاری به د کاربریهای ذیل مطابق ددول تعروه صفحه  16محاسبه و اخذ میگردد
تبییر کاربری از کاربریهای ورزشی  .آموزشی ،بهداشتی درمانی ،اداری ،رواهی ،انتظامی ،ورهنگی و  ...به تجاری درام

متعلق به موسسات و

شرکتهای مشمول قانون تجارت از دمله بانکمها  ،موسسات ماای و اعتباری  ،بیمه ای  %50و دهت اش اص حقیقی با  %15قیمت کارشناسی ( کاربری
قبل و بعد ) محاسبه و اخذ می دردد .
تبصره  : 4م

تعیین کاربری ارا ی ،کاربری های مصوب (به غیر تجاری) آخرین طر مصوب می باشد.

تبصره  : 5عوارض ارزش او وده ناشی از تبییر کاربری با کاربری انتظامی شامل ارزش او وده نمی دردد .
تبصره  : 6ارزش او وده ناشی از تبیر کاربری ام کی که صروا دارای کاربری هتل و مراک اقامتی می باشند با ریب 0محاسبه می دردد
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض بر ارزش اقتصادی بر اثر اجرای طرح های جامع و تفصیلی
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

ادرای طر های دامع و تفصیلی بر ام

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

مااکین باعث ایجاد ارزش او وده می دردد  .ام کی که ماهیت سند آنها باغ یا م روعی باشد و با

هرمساحتی در کاربری مسکونی  ،خدماتی و  ..قرار داشته که هنگاب مرادعه به شهرداری در زمان پاسخ استع مات ارزش او وده برای هر
مترمربع به شر ددول محاسبه و اخذ می دردد.

کاربری طرح مسکونی
تفصیلی
ضریب

تجاری

آموزشـــی – فرهنگـــی صنعتی اداری

سایر

بهداشتی درمانی -ورزشی
60T

1 T

باغــــات و
فضای سبز

15 T

40 T

10 T

تبصره  :1ارزش او وده کاربری تجاری مطابق ددول تعروه صفحه  16محاسبه و اخذ می دردد .
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض خدمات خارج از محدوده
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

نحوه وصول عوارض :
)1

هر گونه مجوز تغییر کاربری با کسب مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و تائید کمیسیون ماده  5اقدام می گردد.

)2

بهاء خدمات (تغییر کاربری اراضی و باغات )طبق دستور العمل شماره  90/8/28-41/42/16551استانداری بعهده جهاد کشاورزی
بوده و جبران خسارت مساحت در طرح تعریض در این محدوده نیز طبق بخشنامه فوق می باشد می باشد و شهرداری هیچ
گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

)3

با توجه به اینکه به غیر از کاربری فضای سبز –سایر کاربریهای خدماتی به منزله کسب درآمد ،تولید و خدمات بوده باعث
افزایش ارزش ملک می گردد لذا بابت بهاء خدماتی  30 Tبه میزان عرصه سطح اشغال در محدوده طرح ورودی ها ودر خارج
از محدوده ورودی ها  15 Tمحاسبه می گردد.

)4

عوارض بنای احداثی بر اساس فرمول محدوده خدماتی و بر اساس قیمت منطقه ای دارایی خارج از محدوده به میزان زیر بنای
احداثی محاسبه می گردد .
تبصره:کلیه درآمدهای حاصل از بهای خدمات در حریم شهر براساس تبصره  3ماده  1400در حریم شهر هزینه گردد.

تبصره :جهت صدور مجوز های خارج از محدوده خدماتی شهر کلیه رعایت گذر و بازگشایی و آماده سازی این مسیر برعهده مالک
بوده و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در قبال آ ن ندارد .
تبصره :منظور از طرح ورودی ها محدوده طرح جامع تا خانلق  ،از سمت شرق از میدان معلم تا مسافت 1700متر  ،از سمت غرب
ازمیدان امام علی تا مسافت 1400متر  ،واز سمت جنوب از میدان کوهنورد تا ابتدای روستای چلو ( جاده شیرکوه ) می باشد .

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض تجدید،تمدیدو تغییر نام پروانه ساختمانی
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

محاسبه عوارض تمدید پروانه
-1عوارض تمدید پروانه ساختمانی بعد از گذشت یکسال از تاریخ صدور پروانه  %5عوارض وصولی( پذیره مسکونی و پرذیره
تجاری ) زمان صدور پروانه محاسبه و دریافت گردد که پس از اخذ عوارض پروانه مذکوربرای دو سرال قابرل تمدیرد مری
هایی .که از طر
پروانه
شهری
عمران
نوسازی و
قانون
تبصره 2ماده 2
نباشد
ریالدرکمتر
1200000
حداقل
اینکه از
مشروط بر
طبق باشد

شهرداری صادر می شود باید حداکیر مدتی که برای پایان

یاوتن ساختمان روریست قید شود حداکیر  5سال و کسانی که در میادین و معابر اصلی شهر اقداب به احداث ساختمان می کنند باید ظر
-2جهت تمدید باردوم که بعد از گذشت سه سال از تاریخ صدور پروانه می باشد  %10عروارض وصرولی( پرذیره مسرکونی و
مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتماب برسانند در غیر اینصورت ع وه برعوارض تجدید  %10ماءااتفاوت عوارض ددید و قدیا
دردیدزدریافت عوارض مذکور پروانه تا دو سال دیگر قابل تمدیرد
که پس ا
گردد
دریافت می
پروانه
ادرایصدور
تاخیرزمان
تجاری )
پذیره
خواهد
دریاوت
بابت هرسال
ساختمان
عوارض
به عنوان
نباشد .
ریالو کمتر
1800000
اینکه از
باشد
بدیهیمی
شده در آن مبین اتماب عملیات ساختمانی می باشد
تاریخ درط
نشده
منقضی
بر هرد
مشروط ها
اعنبار پروانه
است
-3درصورتی که مالک پس از پایان آخرین مهلت تمدیدپروانه که مدت پنج سرال از تراریخ صردوراولین پروانره گذشرته ،بره
شهرداری مراجعه نماید اگر احداث بنا نشود پروانه از درجه اعتبار خارج است و شهرداری جهرت صردور پروانره سراختمانی
جدید ضمن رعایت ضوابط طرح تفصیلی مصوب و گذربندی  %35عوار ض (پذیره تجاری و مسکونی و برالکن مسرکونی ) بره
میزان زیربنا ی پروانه موجود اخذ می نماید مشروط بر اینکه از 2400000ریال کمتر نباشد.
 -4در صورتیکه مالک در حین اجرای پروژه قصد اصالح پروانه را داشته باشد اگر درخواست افزایش بنا داشته باشد بایسرتی
بر اساس ضوابط توسعه بنا اقدام نماید و در صورتیکه قصد افزایش بنا نداشته باشد و صرفا تغییر و اصرالح نقشره و پروانره
ساختمانی باشد پس از ارائه نقشه ساختمانی مورد تائید طراح و و ناظر و مطابق ضوابط شهرسازی صرفا تغییر سرانه ها جابه
جایی کاربری باشد بایستی حق و حقوق شهرداری به نرخ روز پرداخت ،هزینه های شهرداری محاسبه گردد و اختالف هزینره
ها از مالک اخذ گردد.
تبصره یک  :در صورتی که مااک در مهلت مقرر در پروانه متقا ی تمدید پروانه باشد با اخذ ه ینه  1.000.000ریال تمدید صورت می دیرد.
تبصره دو :در صورتی که عوارض پذیره تجاری در زمان دریاوت پروانه ساختمانی با ریب  80Tو 120Tمحاسبه دردیده باشد تمدید در
بار اول  % 0.5پذیره وصوای تجاری در زمان صدور پروانه محاسبه مشرود بر اینکه از  5/000/000ریال بیشتر و از  2.000.000ریال کمتر
نشود و تمدید بار دوب  %1پذیره وصوای تجاری در زمان صدور پروانه مشرود بر اینکه از 10/000/000ریال بیشتر و از 5.000.000ریال
کمتر نشود محاسبه واخذ می دردد منا پذیره مسکونی با ورمول قبل انجاب می دردد..

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض صدورمجوز احداث پل
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

قطعه زمین مسکونی یک پل از هر دذر در حد تردد یک ماشین حداکیر  3متر رایگان می باشد.
تبصره ( :)3ه ینه احداث پل تبصره( : )1بدیهی است شهرداری در موارد واقد مجوز نسبت به صدور اخطار دهت دمع آوری پول
اقداب و در صورت عدب اقداب موثر از سوی مااکین رأساو نسبت به دمع آوری پل اقداب خواهد شد.
تبصره ( :)2برای هر مازاد بر تبصره  2در صورت اخذ مجوز به عهده خود مااک می باشد ،در صورت ادورا توسو

شوهرداری بور

اسار تعروه بهای خدمات شهرداری خواهد بود

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض صدور مجوز حصار کشی یا دیوار کشی
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع حصارکشی یا دیوارکشی به

ماخذ و نحوه

ازای هر متر طول

محاسبه عوارض

پیشنهادی سال
99

پیشنهادی سال
1400

مصوب شورا

سال 98

1

ارا ی داخل محدوده شهر

2.5×T

3×T

3×T

3×T

2

ارا ی واقع در حریا شهر

1.5×T

1.8×T

1.8×T

1.8×T

تبصره ( : )1عوارض صدور مجوز حصارکشی از سوی شهرداری با اراسه سند مااکیت رسمی و با درخواست مااک انجاب می پذیرد.
برای زمینهای زراعی ،باغی و کشاورزی ،حصارکشی طبق واب

قانونی مربوطه اقداب دردد.

تبصره ( :)2صدور مجوز حصار کشی بناب مااک صرواو به من اه محصور نمودن آن تلقی ،هیاگونه مجوزی در دهت احداث بنا محسوب نموی شوود و مراتوب موی
بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاو قید شود.
تبصره( :)3دناناه مدار

معتبری هماون صدور احکاب و آرا ء قطعی از سوی مرادع و محاکا قضاسی و ذیص

مبنی بر عدب مااکیت و یا داشوتن معوارض اراسوه

شود ،صدور مجوز حصار کشی متوقف خواهد شد.
تبصره( :)4به استناد ماده  110قانون شهرداری نسبت به زمین یا بنای م روبه و غیر مناسب با و ع محل و یا نیمه تماب واقع در محدوده شهر که در خیابوان یوا
کوده و یا میدان قرار دروته و مناوی با پاکی و پاکی دی و زیبایی شهر با موازین شهرسازی باشد .شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند به مااوک اخطوار کنود
منتها ظر

دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقداب کند ادر مااک مسامحه و یوا امتنواع کورد شوهرداری موی

تواند به منظور تامین نظر و ادرای طر مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکی دی و شهرسازی هردونه اقدامی را که الزب بداند معمول و ه ینه آن را بوه ا واوه
صدی ده از مااک یا متوای و یا متصدی موقووه دریاوت نماید .در این صورت حساب شهرداری بدواو به مااک اب غ می شود در صورتی که مااوک ظور
روز از تاریخ اب غ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرداه ظر

مودت 15

مهلت مقرره اعتراض کرد مو ووع بوه کمیسویون

مذکور در ماده  77ارداع خواهد شد.
صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همانین آراء کمیسیون روع اخت

مذکور در ماده  77در حکا سند قطعی و الزب االدورا بووده و ادوراء ثبوت

مکلف است بر طبق مقررات ادرای اسناد رسمی الزب االدراء نسبت به وصول طلب شهرداری ادراسیه صادر و به مورد ادراء بگذارد.
تبصره( : )5حداکیر ارتفاع مجاز دهت حصار کشی با ترکیب مصااح بنایی با ونس یا نرده مطابق واب

طر تفضیلی شهر 2/5متر و حوداکیر ارتفواع مجواز دهوت

دیوار کشی با مصااح بنایی  2متر می باشد . .و متراخ صدور مجوز می ان نامحصور بودن ملک می باشد(.شهرداری مکلف است ارتفاع حصار و ونس را به تفکیک در
مجوز صادره درط نماید)

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض سالیانه محل کسب
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
عوارض ساایانه محل کسب برای کلیه مشاغل و صنو
صنف مربود و مشاغل و حر
ردیف

1
2
3

تابع نظاب قانون نظاب صنفی و قانون تجارت که مل ب به عضویت در اتحادیه

خاص می باشند وصول می دردد.

نوع گرو ه مشاغل

مشاغل دروه

عوارض98

عوارض1400

سوب3

مشاغل دروه دوب
مشاغل دروه

ماخذ و نحوه محاسبه

ماخذ و نحوه محاسبه

0.75 ×T ×s

2

0.50 ×T ×s

اول1

0.25 ×T ×s

توضیحات

3.220.000

حداقل  2.300.000ریال

1.820.000

حداکیر  13.000.000ریال

2.660.000

حداقل  1.900.000ریال

1.400.000

حداکیر  10.000.000ریال

1.820.000

حداقل  1.300.000ریال

980.000

حداکیر  7.000.000ریال

دروه مشاغل در انتهای دوترده تعروه عوارض میمه می باشد.
 = Sمساحت واحد کسبی
تبصره( : )1محاسبه این عوارض در همکف وزیرزمین پاساخها و سایر ام
 60%ورمول م

برابر ورمول مصوب  ،طبقه اول %80ورمول ،طبقه دوب  %70ورمول و از سوب به باال

عمل می باشد.

تبصره ( : )2حداقل مساحت واحد کسبی ( )sبر اسار واب

طر تفضیلی قبل از سال  85برابر  17/5متر مربع و بعد از طر تفصیلی  85برابر  20متر مربوع

است.
تبصره( : )3دناناه در حال حا ر و یا در آینده مشاغل ی ایجاد شوند و یا شناسایی شوند که در دروه بندی های انجاب شوده قورار ندارنود عووارض بوا پیشونهاد
شهرداری به شورای اس می شهر با رعایت دیگر واب

قانونی دهت وصول عوارض ساایانه از آنها قابل وصول خواهد بود.

تبصره ( : )4بیمارستانهای دواتی مشمول پرداخت عوارض محل کسب ن واهند شد.
تبصره ( : )5مشاغل غیر مشمول نظاب صنفی میل تعاونی های مصر

،مطب پ شکان ،دواتر وکاات ،دواتر نقشه کشی ،وروشگاه هوای زنجیوره ای ،تعواونی هوای

محلی ،آموزشگاه های راننددی ،دواتر بیمه و باشگاه ها و تاالرهای پذیرایی نی بر اسار ددول مشاغل ،مشمول پرداخت عوارض ساایانه می باشد.
تبصره ( : )6شهرداری مکلف است تسهی ت پیش بینی شده در قانون ساماندهی مشاغل خانگی را تدبیر و ادرا نماید.
تبصره ( :)7عوارض ساالنه تاالر باغها (20*T*Sمساحت اعیانی موقت و داسمی) محاسبه میگردد وکلیه واحدهای مشمول این تعروه که در سااهای قبل عوارض
مکان وعاایت خود را پرداخت نکرده اند بایستی براسار تعروه سال داری به ا اوه ده درصد پرداخت نمایند.

تبصره(:)8

در صورت ابطال پروانه کسب با تایید اتحادیه صنف مورد نظر ،پنجاه درصد عوارض ساایانه این دوترده به ازای هر سال دریاوت

دردد.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض پروانه موقت کسب
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
عوارض صنفی پروانه موقت کسب یک ساله = محاسبه حق پیشه وری مجاز یکسال*2
.

تبصره:1به منظور کمک به کسب و پیشه ،افر ادی که بدون مجوز شهرداری در سطح شهر فعالیت می نمایند و جهت تشویق افراد برای اخذ مجوزهای
الزم به منظور کنترل دولت در نوع فعالیت و جلوگیری از مفاسد اجتماعی و ایجاد درآمد پایدار به شهرداری اجازه داده می شود عوارض صنفی
متقاضیان صدور پروانه کسب ،به صورت یک ساله وصول تا آنان بتوانند در آینده نسبت به اخذ مجوز دایم اقدام نمایند و برای سال سوم امکان صدور
پروانه کسب دائ م یا موقت برای ان ملک نبوده وممنوع می باشد.به عبارت دیگر عوارض صنفی برای متقاضیان امالکی که در کاربری تجاری بوده ولی
عوارض متعلقه ان پرداخت نگردیده اس ت بصورت یکساله وصول تا ما لک در طول سال نسبت به تسویه عوارض متعلقه تجاری ملک خود اقدام
نماید.بدیهی است در صورتیکه مالک درمهلت یکسال نسبت به پرداخت دیون ملک وتبدیل به تجاری ملک خود اقدام ننماید برای سال دوم امکان
صدور مجوز هر گونه پروانه کسب برای ان ملک مقد ور نخواهد بود و نسبت به پلمپ ان اقدام می گردد اماحق کاسب مستاجر جهت اخذ پروانه موقت
یکساله در ملکی دیگر که شرایط ممنوعیت بار دوم را نداشته باشد محفوظ می باشد .
تبصره :2چنانچه به دلیل تغییر شغل در طول سال پروانه مجدد درآن ملک صادر شود صرفا عوارض یکسال وصول می گردد.
تبصره  :3اخذ عوارض صنفی جهت صدور پروانه موقت کسب هیچگونه حقی را برای ان ملک در خصوص قابلیت تجاری شدن ان ایجاد نمی کند.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض حق افتتاح و انتقال محل کسب توسط صاحب پروانه
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

ردیف

نوع گرو ه مشاغل

1

مشاغل دروه

2

مشاغل دروه دوب

3

سوب3

مشاغل دروه

2

اول1

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

فرمول محاسبه

فرمول محاسبه

عوارض حق افتتاح

عوارض حق افتتاح

محل کسب99

محل کسب 1400

 5برابر عوارض

 5برابر عوارض

14.400.00

ساایانه

ساایانه

54.000.000

 5برابر عوارض

 5برابر عوارض

10.800.000

ساایانه

ساایانه

27.000.000

 5برابر عوارض

 5برابر عوارض

7.200.000

ساایانه

ساایانه

16.200.000

دروه مشاغل در انتهای صفحهات میمه می باشد.
ردیف

نوع گرو ه مشاغل

-

عوارض حق افتتاح

عوارض حق افتتاح

انباری واحد کسبی

انباری واحد کسبی

99

1400

سوب3

برابر عوارض ساایانه

برابر عوارض ساایانه

برابر عوارض ساایانه

2

برابر عوارض ساایانه

برابر عوارض ساایانه

برابر عوارض ساایانه

برابر عوارض ساایانه

برابر عوارض ساایانه

برابر عوارض ساایانه

1

مشاغل دروه

2

مشاغل دروه دوب

3

حداکثر مبلغ (ریال)

مشاغل دروه

اول1

حداکثر مبلغ (ریال)

دروه مشاغل در انتهای صفحهات میمه می باشد.
حق افتتاح محل کسب=پنج برابر عوارض سالیانه کسب موردنظر
عوارض سالیانه انباری مجزا از واحد کسبی و بالکن تجاری = ریب دروه شبلی * مساحت انباری * 0.027*T
عوارض انتقال محل کسب توسط صاحب پروانه  :مابه ااتفاوت عوارض صدور پروانه کسب از محل قودیا بوا عووارض صودور
پروانه کسب محل ددید م

وصول است.

تبصره ( : )1در خصوص وضای باز مورد استفاده برخی از مشاغل مانند داراخها ،پاساخها ،کاروانسراها و امیااها که دارای یک یوا دو
درب ورودی و خرودی می باشند و از وضای باز به صورت مشاع مورد استفاده واحدهای کسبی قرار دارنود از شومول تعلوق ایون
تعروه مستینی خواهد بود.
.پروانه های صادره از سوی مجمع امور صنفی که بدون استعالم از شهرداری در سالهای گذشته صادر گردیده است  ،عوارض سالیالنه آنها بدوناحستاب حق افتتاح محاسبه گردند.
 کلیه عوارض سالیانه مشاغل طبق دفترچه تعرفه مشاغل تعرفه عوارض محلی صنفی به نسبت عوارض سال )%40(139940 )%40(1398برای سال1400پیشنهاد می گردد.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400
نام عوارض :عوارض قطع درختان
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

مبلغ عوارض سال (1399ریال)

نوع عوارض

عوارض قطع اشجار برای درختان کمتر از 50سانتی متر بن درخت به ازای هر سانتی متر ضریب3
اعمال گردد(درختان پهن برگ)
عوارض قطع اشجار برای درختان کمتر از 50سانتی متر بن درخت به ازای هر سانتی متر ضریب3
اعمال گردد(درختان سوزنی برگ)
عوارض قطع اشجاربرای درختان کمتراز 50سانتی متر بن درخت به ازای هرسانتیمترضریب 3اعمال
 1گردد(درختان مثمر)
عوارض قطع اشجار به ازای هر اصله درخت در صورتیکه محیط از بن درخت  50سانتی متر باشد
ضریب  3.5اعمال گردد (درختان پهن برگ)

2

عوارض قطع اشجار به ازای هر اصله درخت در صورتیکه محیط از بن درخت  50سانتی متر باشد
ضریب  3.5اعمال گردد (درختان سوزنی برگ)
عوارض قطع اشجار به ازای هر اصله درخت در صورتیکه محیط از بن درخت  50سانتی متر باشد
ضریب  3.5اعمال گردد (درختان مثمر)
عوارض قطع اشجار تا 100سانتی متر از بن عالوه بر مبلغ ردیف  2به ازای هر سانتی متر مازاد
ضریب 4.5اعمال گردد(درختان پهن برگ)

3

عوارض قطع اشجار تا 100سانتی متر از بن عالوه بر مبلغ ردیف  2به ازای هر سانتی متر مازاد
ضریب 4.5اعمال گردد(درختان سوزنی برگ)
عوارض قطع اشجار تا 100سانتی متر از بن عالوه بر مبلغ ردیف  2به ازای هر سانتی متر مازاد
ضریب 4.5اعمال گردد(درختان مثمر)
عوارض قطع اشجار به ازای هر اصله درخت عالوه بر عوارض ردیف های 2و 3به ازای هر سانتی متر

نام عوارض :عوارض حق توزین

قطع درخت از یک متر بیشتر ضریب  5اعمال گردد(درختان پهن برگ)

144.000

180.000

154.000

192.500

134.000

167.500

7.800.000

9.360.000

8.500.000

10.625.000

7.200.000

9.000.000

780.000

936.000

850.000

1.062.500

720.000

900.000

1.080.000

1.296.000

پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

عوارض قطع اشجار به ازای هر اصله درخت عالوه بر عوارض ردیف های 2و 3به ازای هر سانتی متر
تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
1.150.000
مرجع 4
قطع درخت از یک متر بیشتر ضریب  5اعمال گردد(درختان سوزنی برگ)

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

عوارض قطع اشجار به ازای هر اصله درخت عالوه بر عوارض ردیف های 2و 3به ازای هر سانتی متر
قطع درخت از یک متر بیشتر ضریب  5اعمال گردد(درختان مثمر)

مبلغ عوارض سال (1400ریال)

1.020.000

شماره و تاریخ الیحه:
:
شماره و تاریخ مصوبه
1.437.500
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77
1.275.000

تبصره:1تشخیص تعیین محیط بن درخت مطابق با ماده  12ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی ماده  1الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها موضوع تصویب نامه مورخه
 1359/11/3شورای انقالب مصوب  1373/06/29وزارت کشور خواهد بود.
تبصره :2شمولیت این تعرفه ناظر به قطع اشجار در معابر عمومی،باغات و پار ک های متعلق به شهرداری می باشد و بنابراین قطع اشجار توسط مالکین باغات و باغچه ها و...از تعلق این تعرفه مستثنی خواهد بود که
صرفاً مالک مکلف به کاشت تعداد سال* 5نهال در مکانی که شهرداری جانمایی و تعیین می نماید خواهند بود.به منظور استعالم واقعی از این تعرفه رعایت آیین نامه قانون اصالح حفظ و گسترش فضای سبز در شهر
ها مصوب 1359شورای انقالب و مصوب  1388مجمع تشخیص مجمع نظام الزامی است.

تبصره:3عوارض جدول فوق عمدی بوده و در صورت غیر عمد با اخذ مجوز بر اساس تشخیص سازمان پارک ها در صورت عدم اجرای تبصره  7حداکثر50درصد و حداقل20درصد وصول می گردد.
شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

تبصره :4حفاری های ادارات خدمات رسان که منجر به قطع درخت شود( پس از رای کمیسیون ماده ) 7وقف نرخ جدول فوق محاسبه می شود و شمول تبصره 3
خارج می شود.
تبصره:5برای پروانه های صادر شده اشخاص حقیقی توسط شه رداری جهت ورود و خروج وسایل نقلیه به پارکینگ و یا موارد دیگر با مجوز کمیسیون ماده 7
اقدام به قطع درخت گردد %20.مبلغ جدول فوق دریافت می شود.
تبصره :6هرگونه شاخه زنی توسط افراد حقیقی ،حقوقی،ادارات  ،شرکت  ،مدارس و ....در صورتیکه باعث آسیب کلی به درخت نگردد و باعث از بین رفتن درخت
نشود با اخذ مجوز از کمیسیون ماده  5 ،7تا %10مبلغ و در صورت آسیب کلی به درخت  20تا  %50مبلغ جدول فوق اخذ گردد،همچنین قطع تاج درخت به
منزله قطع درخت می باشد.
تبصره :7در صورت قطع درخت در سطح شهر مالک ملزم است نسبت به کاشت  10اصله درخت اقدام نماید،در صورت اجرا مشمول عوارض نخواهد بود.
تبصره :8عوارض جابجائی درخت با مجوز بابت هر اصله درخت مبلغ  5الی  %10از جدول عمدی اخذ گردد.
تبصره :9عوارض خشک شدن درخت به هر طریق(ریختن گازوئیل،نفت و).....برابر قطع درخت لحاظ می گردد.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض خدمات شهری
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

نام عوارض:عوارض خدمات شهری
ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

1

آتش نشانی

معادل2.5%عوارض پذیره زیر

تبصره  :1این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط

بنا

شهرداری محاسبه و در مورد ردیف  1به حساب سازمان آتش
نشانی و یا حساب معرفی شده از سوی شهرداری در این
زمینه واریز می گردد.
تبصره:2عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده
100رای ابقاء صادر می شود و صرفاً بایستس در ارتباط با
تجهیز و نگهداری آتش نشانی هزینه گردد.
تبصره :3عوارض آتش نشانی در دفترچه عوارضات محلی
قابل وصول است و در بهای خدمات لحاظ نگردد.

دریافت عوارض فوق از عوارض پذیرنده زیربنا می باشد.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی

39

تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400
نام عوارض :عوارض حق توزین
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
معادل  %7مبلغ قب

توزین

تبصره (:)1حیطه وصول این عوارض صر

نظر ازباسکول های واقع در محدوده به باسکول های داخل حریا شهر نی تسری

دارد و شامل کارخانه های دارای باسکول نمی باشد.
تبصره (:)2باسکول های متعلق یا دراختیار سازمان های دواتی که با اعتبارات دواتی اداره می شوند واستفاده از اینگونه
باسکول ها دنبه عاب اامنفعه داشته باشد ازشمول این تعروه مستینی می باشند.
تبصره( :)3درآمد حاصل از این تعروه طبق تبصره  3ماده  99قانون شهرداری در حریا شهر ه ینه شود

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

نام عوارض :عوارض سالیانه موتور سیکلت و ماشین آالت راهسازی و سنگین
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع دستگاه

مصوب سال ( 1399ریال)

مصوب سال ( 1400ریال)

1

موتورسیکلت

55.000

93.500

2

ماشین آالت سنگین تا  10تن

550.000

935.000

3

ماشین آالت بیش از  10تن

1.760.000

2.992.000

4

ماشین آالت راهسازی

1.760.000

2.992.000

5

وانت تک کابین تا  1تن

282.000

480.000

6

وانت تک کابین  1تا  3تن

414.000

704.000

7

اتوبور

840.000

1.430.000

8

مینی بور

282.000

480.000

تبصره  :این عوارض در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استینای خودردوهای داز سوز) به ازاء سپری شدن
هر سال (تا مدت ده سال) به می ان ساالنه  %10و حداکیر تا  %100او ایش می یابد.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400
نام عوارض :معاینه فنی خودرو
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
معادل  %5مبااغ وصوای

نام عوارض :عوارض غرفه ها و نمایشگاهها اعم از فروش،تخصصی ،ادواری،فصلی و دائمی و بازارهای روز در محدوده و حریم شهر
شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
 5%اداره وادذاری غروه
تبصره( : )1متوایان برد اری نمایشگاه های ادواری  ،وصلی و داسمی مکلفند معوادل  %5ادواره بهوا غرووه موورد ادواره را از طور
قرارداد کسر و به حساب شهرداری واری نمایند.
تبصره( : )2متوایان برد اری نمایشگاه ها موظف اند حداقل  10روز قبول از بردو اری نمایشوگاه ،عووارض وصووای را بوه حسواب
شهرداری واری و رسید آن را به شهرداری اراسه نمایند .در صورت عدب پرداخت به موقع به ازای هر روز تاخیر معادل ٪2. 5کل
عوارض مربوطه دریمه تعلق می دیرد.
تبصره( : )3مساوایت وصول و واری ودوه حاصله به عهده متوایان نمایشگاه خواهد بود ،مأموران وصول شهرداری می تواننود بوا
مرادعه به محل دوتر نمایشگاه نسبت به بررسی می ان و صوای اقداب نمایند،مساواین نمایشگاه ها مکلف بوه همکواری بوا موأمورین
شهرداری می باشند و در غیر این صورت شهرداری می تواند برابر آسین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قوانونی
خود اقداب نماید.
تبصره( : )4صاحبان غروه ها در بازار های روز مکلفند به می ان  10درصد از بهای اداره خود را به عنووان عووارض بوه شوهرداری
پرداخت نمایند.
تبصره ( : )5این عوارض شامل نمایشگاههای صنایع دستی  ،غروه های ورهنگی ،مذهبی وآموزشی نمی شود.

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400
نام عوارض :عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری(دکل های مخابراتی ،ترانسفورماتورها،پست های مخابراتی و........
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

ردیف

1
2
3

عوارض تاسیسات شهری

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

ماخذ و نحوه

ماخذ و نحوه

محاسبه(98سالیانه)

محاسبه(1400سالیانه)

تاسیسات و تجهی ات شهری مانند منبع آب ،پست
ترانسفورماتور ،پست داز ،پست م ابرات و غیره
دکل های برق و م ابرات ( )BTSکیوسک تلفن و امیال آن
آنتن هوای رادیویی،دیتوا ،مایکروویو،ایرانسول ،هموراه اول،

220×T×A

220×T×A

رایتل و غیره
4

سایر اشیاء و همانین سایر کاربری هوای تبلیبواتی و غیور
م ابراتی و دوربین های هواشناسی

تبصره : 1دناناه موارد ذکرشده در ددول ووق در ام

ش صی واقع شود می بایست ملک مورد نظر واقد عوار ات معوقوه و

یا ت لف باشد که منود به دریاوت دواهی مفاصا حساب از شهرداری می باشد.
تبصره: 2دستگاههای خدماتی در قااب انعقاد قر ارداد اداره می توانند تأسیسات خود را در ارا ی شهرداریها نصب نماینود .دناناوه
تاسیساتی در منازل مسکونی یا ام

ش صی نصب دردید عوارض به می ان ددول ووق قابل وصول می باشد.

نام عوارض :عوارض بهره برداری موقت در کاربری غیر مرتبط
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

ردیف

راسب  Tدارایی

1

2
3

تو یحات

عوارض واحدهای
واحدهای تجاری تا مساحت  35مترمربع ( رایب پایه) به ازای هر متر مربع

6T

برای کلیه زیربناهای تجاری مازاد بر  35مترمربع به ازای هر متر مربع مازاد

6T

واحدهای صنعتی سبک ،توایدی و انبارداری و دواتر شرکت ها

در خصوص بانک ها و موسسات ماای اعتباری
معادل  20برابر

رایب اع ب شده محاسبه

می دردد.

2.5T
6T

وضاهای اداری
آموزشگاه های زبان های خاردی ،آموزشگاه های برد ار کننده دوره ای آموزش درور

4

مدارر و کنکور ،آموزشگاه های آزاد هنری ،اماکن ورزشی م صوص بیلیارد و بواینگ)،

2T

و کلیه بناهای آموزشی غیرانتفاعی

5

وضای مسقف مراک دواتی (کلینیک ها ،درمانگاه ها و اورخانس)

2T

ماده  -1به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان ،شرایط و ضوابط
مندرج در مواد و تبصره های زیر شهرداری شیروان موظف است به شرح زیر اقدام نماید:

ماده  -2این تعرفه مشمول مواردی می گردد که طبق تبصره ذیل بند  24ماده  55قانون شهرداری ها بر خالف کاربری قید شده
پروانه ومجوز صادره بهره برداری می گردد.
تبصره  -1مالک عمل د ر خصوص محل استقرار ،نوع فعالیت ،مقدمات الزم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این
مصوبه اولویت اول شهرداری شیروان رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین نامه ها و
ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.
تبصره  -2تمدید مجوزهای بهره برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر شیروان ،بالمانع است مگر در
مواردی که با آیین نامه یاد شده تبصره  1مغایرت داشته باشد.
تبصره -3مجوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یکسال خورشیدی صادر می شود .
تبصره  -4شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یکساله اقدامات الزم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف
واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید بعمل آورد.در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است راس پایان یکسال واحد
مذکور را پلمپ نماید.
تبصره -5سامانه ثبت اطالعات ،تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره برداری موقت باید صرفا در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه
شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری های بعدی صورت پذیرد.
تبصره -6صدور مجوز های بهره برداری موقت به منزله تایید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و
این مجوزها هیچگونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی ،حق پیشه و غیره  ،ایجاد نمی کند.

ماده  -3مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره برداری غیرمجاز
در کاربری مصوب ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می باشد.
شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

تبصره  -1با توجه به اطالع رسانی انجام شده ،عوارض بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سالهای  1394و بعد
از آن ،به ازای تمامی سالهایی که پرداخت نشود ،به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هر گونه ادعایی
از سوی مودیان مبنی بر عدم اطالع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطالعیه(ابالغ تعرفه عوارض محلی) ،قابل
قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری؛ موظف به پرداخت کامل عوارض بر اساس مفاد این
مصوبه می باشند .همچنین صدور مجوز از ط رف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی ،نافی رعایت
مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.
تبصره-2چنانچه به هردلیل یک واحد دایر با بهره برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل وبه کاربری مجاز
تغییروضعیت داده باشد ،از زمان اعالم کتبی ذینفع (که درهمان زمان به تایید شهرداری رسیده است) تاهنگامی که
کاربری مجاز خود را رعایت نماید ،ازپرداخت عوارض موضوع این مصوبه معاف میشود.
تبصره -3تعهدپرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفا برعهده مالکان امالک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری؛

ذینفعان امالک (مالک ،مستاجر ،بهره بردارو )...میتوانند عوارض یادشده را به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره  -4این تعرفه برای مدت یکسال شامل ساختمانهای دولتی،نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزشی غیر انتفاعی محاسبه

می گردد.
ماده  -4ضرایب عوارض:عوارض بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی ،به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای
مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:
تبصره -1در محاسبه عوارض بهره برداری موقت فعالیت تجاری (موضوع ردیف  1جدول ماده  ،)4ضرایب تعیین شده
صرفا برای طبقه همکف و طبقه زیرزمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات ،ضرایب کاهشی زیر مالک عمل
قرار گیرد:
طبقه اول  ، %50طبقه دوم و نیم طبقه  %30و طبقه سوم و باالتر  %20ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.

نام عوارض :عوارض بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور
شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77
نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400

طریق محاسبه عوارض:

*T* 0/25به ازای هر متر طول
تبصره ( :)2بهره برداری از وضای های زیرسطحی  ،سطحی و رو سطحی(هوایی) اشبال شده توس

تاسیسات مودود در وضای

شهری اعا از محدوده و حریا شهر را با احتساب حریا های مربود و به تفکیک هر یک از سازمان ها و شرکت های خدماتی-
تاسیساتی(آب و وا

ب،برق ،داز ،م ابرات ،نفت و سایر تاسیسات مشابه )تحت عنوان بهره برداری از شوارع و معابر شهری به

روش ساالنه و بر مبنای دو دها قیمت منطقه ای مو وع ماده  64قانون ماایات های مستقیا برای تاسیسات زیر سطحی و
منصوبات ها سطح و هوایی دریاوت نمایند.
تبصره ( :)3مسیر تحت انتقال و احداث ،هیاگونه حق مااکینی برای شرکت های حفار ایجاد نمی کند.
تبصره( :)4میانگین T
تبصره( :)5در صورت اشبال پیاده رو ها ومعابر عمومی توس

کسبه و بیش از حد مجاز ووق واب

ادرای هر دونه پروخه به ازای هر مترمربع  k.Tدر ماه پس از صدور اخطار و عدب رعایت آن توس

قانونی به هنگاب احداث و یا
شهرداری محاسبه ودریاوت

دردد.

نام عوارض :عوارض مشمول قانون نظام صنفی
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده
شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

به شهرداری اجازه داده می شود از اماکن مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفی در هنگام شروع فعالیت مبلغ  5برابر عوارض یکساله هریک از مشاغل را به عنوان
عوارض آغاز خدمات دهی از شاغلین فوق هنگام صدور مجوز و یا با اعالم کتبی شهرداری وصول نماید.
تبصر:1متصدی یا مسئول یا مباشر شاغل در محل به عنوان مودی تلقی می گردد.
تبصر:2در صورت نبود تعرفه عوارض سالیانه اماکن فوق الذکر طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد.
تبصر: 3در صورتی که ملک دارای چند قیمت منطقه ای باشد باالترین قیمت منطقه ای برای محاسبه مالک قرار خواهد گرفت.
تبصره : 4در سال های بعدی عوارض سالیانه اماکن فوق الذکر طبق فرمول ذیل محاسبه و دریافت می گردد به شرطی که عوارض سالیانه کمتر
از 700/000ریال نباشد.

=

 S.Z.Tفرمول

=Z

=

 Tارزش منطقه ای مصوب شورا شهر سال 1400

= Sمساحت مفید مورد استفاده

=

ضریب مصوب شورای شهر 1

تبصــره  :5ضــمنا در صــورت عــدم پرداخــت عــوارض آغــاز خــدمت دهــی در شــروع فعالیــت ر شــهرداری مــی توانــد در هرزمــان پــس از
شروع فعالیت ضمن اخذ عوارض سالیانه ر عوارض مذکور راهم محاسبه و دریافت نماید
مرجع وصول :شهرداری
دوره وصول:سالیانه
نحوه وصول:هنگام شروع فعالیت  5برابر عوارض یکساله و عوارض سالیانه برابر فرمول تبصره 4قابل وصول می باشد.

نام عوارض :عوارض فعالیت بانکها و موسسات اعتباری (فعاالن اقتصادی)غیر مشمول قانون صنفی
شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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تعرفه عوارض محلی شهرداری شيروان پيشنهادی سال 1400
پيشنهاد دهنده :شهرداری به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسالمی شهر به استناد بند  16ماده  18قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایيد کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول :کمسیون ماده 77

به شهرداری اجازه داده می شود سالیانه عوارضی به شرح ذیل به عنوان فعالیت بانکها و موسسات اعتباری
(تعاونی اعتباری،صندوق و موسسات مالی و اعتباری و)......وصول نمایند.

)T+(s.zT

=عوارض سالیانه یا ماهیانه

 = Tعدد ثابت برای کلیه مواردبرابر مبلغ  500000ریال می باشد.
= Sمساحت مفید مورد استفاده
= Tارزش منطقه مصوب شورای شهر برای سال 1400
قیمت منطقه ای باشد باالترین قیمت مورد محاسبه خواهد بود.
= Zضریب تعرفه عوارض پیشنهادی 2.5

شهردار شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
امین مر آتی
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