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مقدمه
افراد یک اجتماع یایک کشوردارای آمال وآرزو ونیازهای مشترکی میباشندکه برای دستیابی صحیح تر،سریعتر و باصرفه تر
به آنها ،اقدام به تأسیس حکومت یا دولت ونهادهای دولتی نموده ،به آنها اختیارمیدهند تا برای برقراری نظم دراجتماع که
یکی ازاحتیاجات ضروری واولیه افراد جامعه میباشد نظام اتی وضع واجرا نمایند وبرای تأمین نیازمندیهای عادی مشترک
بین افراد اجتماع عوارض و مالیات وضع ومقررنموده و به صرف پرداخت هزینه هائیکه بمنظوربرقراری نظمم وتمأمین سمایر
حوائج مادی مانند امکانات رفاهی ،آموزشی ،بهداشتی ،عبورومرور و  ...اجتمماع الزم اسمت برسمانند علیهماا بما عنایمت بمه
ضرورت به رهگیری آحاد جامعه از نقش کمی وکیفی شهرداریها درامورمرتبط بما ممردم و بمه منظورارتقما سمحح آگماهی
شهروندان عزیزو فهیم شهرشیروان ازمقررات وقوانین شهرداریها که موجبات تسهیل وشفاف سازی درکار ایشان و جلوگیری
از تراکم کارو ترددهای اضافی درشهرداریها وسازمانها وادارات مرتبط واستانداری ،درراسمتای تکمریم اربما رجموع کلیمات
مجموعه قوانین ومقررات ودستورالعملهای صادره از وزارت کشور ومصموبات شمورای اسمممی شمهردراال عموارض بهای
خدمیت ،گردآوری گردیده ودراختیار شهروندان قراربگیرد باشد تااین مجموعه بتوانمد رهگشمای کارشمهروندان ومتقاضمیان
درزمینمممممه امورمربمممممو بمممممه نحممممموه محاسمممممبه عممممموارض محلمممممی درایمممممن زمینمممممه قرارگیمممممرد.
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تعاریف قوانین و مقررات مربوط
عوارض محلی
عوارضی است که به استناد تبصره (  )1ماده (  ) 50قانون مالیات برارزش افزوده ،با رعایت مقررات مندرج درقانون تشکیمت ،وظایف وانتخابات
شوراهای اسممی کشور وانتخا شهرداران مصو 1375/3/1وآیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسممی کشوری وضع میگردد.
تولیدکنندگان کاال
اشخاص حقیقی وحقوقی سازنده و مونتاژکننده کاالهای موضوع قانون میباشند.
ارائه دهندگان خدمات
اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون میباشند.
بهاي خدمات
مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طورمستقیم از متقاضیان دریافت خدمات ،وصول مینماید .
مؤدي عوارض یا درآمد شهرداري
شخص (حقیقی یا حقوقی) تأدیه کننده عوارض یا درآمد به شهرداری است که ممکن است منبع عوارض یا درآمد متعلق به ویوسیله وصول و
ایصال عوارض ودرآمد باشد.
مأمورتشخیص
کسی است که ازطرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده  31آیین نامه مالی شهرداری ،اختیارتحبیق وضع
هرمؤدی یاهر مورد باتعرفه عوارض،درآمدها وتشخیص بدهی مؤدی کتباً به عهده اوگااشته میشود .
مأموروصول
مأمورمخصوصی است که ازطرف شهرداری با توجه به ماده  75قانون شهرداری (به نام مأموروصول) تعیین میشود
آگهی عمومی
شهرداری دراجرای ماده  47قانون شهرداری مکلف است ،مصوبات شورای اسممی شهر راکه جنبه عمومی دارد (ازجمله عوارض) به وسایل
ممکنه برای اطمع عمومی آگهی نماید .برابرماده  57قانون شهرداری،مقررات شهرداری که جنبه عمومی داردو به تصوی

شورای اسممی

شهررسیده است پس ازاعمم برای کلیه ساکنین شهرالزم الرعایه است.
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عوارض محلی
عوارضی است که به استناد تبصره (  )1ماده (  ) 50قانون مالیات برارزش افزوده،با رعایت مقررات مندرج درقانون تشکیمت ،وظایف وانتخابات
شوراهای اسممی کشور وانتخا شهرداران مصو 1375/3/1وآیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسممی کشوری وضع میگردد.
تولیدکنندگان کاال
اشخاص حقیقی وحقوقی سازنده و مونتاژکننده کاالهای موضوع قانون میباشند.
ارائه دهندگان خدمات
اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون میباشند.
بهاي خدمات
مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طورمستقیم از متقاضیان دریافت خدمات ،وصول مینماید .
مؤدي عوارض یا درآمد شهرداري
شخص (حقیقی یا حقوقی) تأدیه کننده عوارض یا درآمد به شهرداری است که ممکن است منبع عوارض یا درآمد متعلق به وسیله وصول و
ایصال عوارض ودرآمد باشد.
مأمورتشخیص
کسی است که ازطرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده  31آیین نامه مالی شهرداری ،اختیارتحبیق وضع
هرمؤدی یاهر مورد باتعرفه عوارض،درآمدها وتشخیص بدهی مؤدی کتباً به عهده اوگااشته میشود .
مأموروصول
مأمورمخصوصی است که ازطرف شهرداری با توجه به ماده  75قانون شهرداری (به نام مأموروصول) تعیین میشود
آگهی عمومی
شهرداری دراجرای ماده  47قانون شهرداری مکلف است ،مصوبات شورای اسممی شهر راکه جنبه عمومی دارد (ازجمله عوارض) به وسایل
ممکنه برای اطمع عمومی آگهی نماید .برابرماده  57قانون شهرداری،مقررات شهرداری که جنبه عمومی داردو به تصوی شورای اسممی
شهررسیده است پس ازاعمم برای کلیه ساکنین شهرالزم الرعایه است.
پیش آگهی
آگهی مختصری می باشدکه حاوی مشخصات منبع عوارض و مؤدی یا مؤدیان است ،باذکرمستند قانونی نوع،میزان ومبلغ عوارض و نیز تاریخ
مهلت پرداخت عوارض و شماره حسا بانکی شهرداری ونام آدرس بانک که بعداً ازسررسید موعدپرداخت عوارض برای بدهکارعوارض و یا
مؤدی عوارض فرستاده میشود.
اخطاریه
یادبرگی است که بعدازصدور وارسال پیش آگهی برای آگاهی وگوشزد به بدهکار عوارض ویا مؤدی عوارض که پرداخت بدهی ناشی ازعوارض
خود رابه تأخیرانداخته است فرستاده میشود.
ابالغیه
رساندن پیام حکمی است که علیه بدهکارعوارض ویا مؤدی عوارض صادرشده است.
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تقسیط عوارض
عبارت است ازتقسیم عوارض به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مؤدی درزمانهای معینه براساس مفاد ماده  32آیین نامه مالی شهرداری.
منطقه شهرداري
منحقه شهرداری محدوده ای است که رسماً درتبعیت یک شهرداری است و بیش از  25000نفرجمعیت ساکن دارد.
شهرنشین
شهرنشین یا شهروندکسی است که درشهر زندگی میکند و از مزایای آن بهره مند است.
حومه شهر
نواحیای است که اال درشعاع نزدیک شهرها قراردارند و خدمات مورد نیازخود را ازشهرتأمین میکنند .حومه شهر بیشترجزیی ازخود
شهراست که به دلیل گرانی زمین ویا آلودگی هوا درداخل شهر،درحاشیه احداث شده است.
مراکزشهر
منحقه ای است جاذ سفرهای پیرامون که ساختمانهای اداری ،تجاری وخدماتی درآن واقع شده اند .مرکزشهرمعموالًدرمحل تقاطع خیابان
های اصلی شهر با یکدیگرشکل میگیرد.
اراضی شهري
به زمین هایی اطمق میگرددکه درمحدوده وحریم شهرها و شهرک ها قرارگرفته باشند.
اراضی بایر
منظورزمین هایی است که سابقه عمران واحیا داشته وبه تدریج به حالت مواتبرگشته اعم ازآنکه صاح شخصی داشته یا نداشته باشند.
اراضی موات
اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران واحیا نداشته باشد وزمین های مواتیکه علیرام مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات
شهری بدون مجوز قانونی ازتاریخ  1358/4/5به بعد احیا شده باشد همچنان دراختیاردولت میباشد.

افراز
افراز دراصحمح قضایی و ثبتی عبارت است از جداکردن سهم مشاع شریک یا شرکا ویا به تعبیری دیگر افرازعبارت است ازتقسیم مال
ایرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها.
تجمیع
چنانچه بتوان از نظرمقررات شهرسازی وثبتی دو یا چند قحعه زمین مجاور یکدیگر را تبدیل به یک پمک ثبتی کرد،این عمل راتجمیع گویند
مشاع
ملکی ا ست که مالکیت آن بین چند نفرمشترک باشد.
ارتفاع بنا
عبارت است ازفاصله قائم باالترین حد یک ساختمان تا کف تعیین شده ،براساس معبردسترسی مجاورقحعه زمین.
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ارتفاع مفید
عبارت است ازساخت وسازهایی که عموه برساختمان اصلی ،بهمنظور بهبودکیفی عملکرد بنا احداث میشوند.
برزمین
حدی ازقحعه زمین است که مشرف به گار باشد.
براصالحی
آن حدی ازقحعه زمین است که مشرف به گار ،وازقسمت عمق مستلزم عق نشینی باشد.
پخی
عبارت است ازخط موربی که سحح گوش های ازقحعه زمین قرارگرفته درنبش دو معبررا،به منظورایجاد دید مناس رانندگی حاف میکند وآنرا
جزو فضاهای عمومی شهرقرار میدهند.
پروانه ساختمان
مجوزشهرداری است برای احداث بنا،تعمیر وتغییراساسی درساختمان.
پایانکار
گواهی شهرداری مبنی براتمام ساختمان است،که باید منحبق بر پروانه صادرشده ازنظر اصول فنی ،بهداشتی ،ایمنی و سایرنظامات ضروری
درساختمان باشد.
محدوده شهر
عبارت است ازحدکالبدی موجود شهروتوسعه آتی دردوره طرح جامع و تا تهیه طرح ماکور وطرح هادی شهرکه ضوابط ومقررات شهرداری
درآن الزم االجرا می باشد.
حریم شهر
عبارت است ازقسمتی از اراضی بمفصل پیرامون محدوده شهرکه نظارت وکنترل شهرداری درآن ضرورت دارد وازمرزتقسیمات کشوری
شهرستان وبخش مربوطه تجاوز ننماید.
انواع کاربري زمین
کاربری مسکونی :شامل خانه هاو منازل مسکونی ومجتمع های سکونت گاهی با تراکم کم ،متوسط،زیاد وبسیار زیاد.
کاربری آموزشی :شامل مهدکودک ،دبستان ،دبیرستان ،دانشگاه ودیگرمراکزآموزشی.
کاربری اداری :شامل وزارتخانه ها ،نهادها وادارات وسازمان های عمومی.
کاربری تجاری :شامل مغازه ها ،سوپرمارکتها ،رستورانها،عمده فروشی ها ومجتمع های تجاری ومراکزخرید.
فضای سبز :شامل پارکها وبوستانها ،فضای سبزوکمربند سبزاطراف شهر.
کاربری بهداشتی  :شامل درمانگاهها،کلینیکها وبیمارستانها.
کاربری حمل ونقل :شامل ایستگاههاوپایانه های اتوبوس های مسافربری،مترو،راه آهن وفرودگاه.
کاربری خدمات شهری :شامل آتش نشانی،پست ومخابرات،نواحی شهرداری وحوزه های نیروی انتظامی.
کاربری خدمات عمومی :شامل کشتارگاههاومیدان های میوه وتره بار.
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کاربری فرهنگی وماهبی :شامل سینما ،تئاتر،کتابخانه،حسینیه،مسجدواماکن ماهبی.
کاربری تجهیزات شهری :شامل آ ،برق،گاز،تلفن،فاضم وسایرتأسیسات
کاربری صنعتی :شامل کارگاه،کارخانه ها،تعمیرگاه هاوکارگاههای تولیدی.
کاربری کشاورزی :شامل اراضی مزروعی و صیفی کاری.
کاربری باغ :شامل باغ های خصوصی برای استفاده پایان هفته.
کاربری انبارداری :شامل انبارها،سردخانه هاو باراندازها.
کاربری پارکینگ :شامل پارکینگهای همکف وطبقاتی
انواع پروانه هاي ساختمانی
پروانه هاي مسکونی :به پروانه هایی اطمق میگرددکه صرفاً استفاده مسکونی داشته باشند.
پروانه تجاري :به پروانه هایی اطمق میگرددکه درآن برابرتبصره ذیل بند  24ماده  55قانون شهرداریها به منظوراستفاده کس

و پیشه

وتجارت صادرمیگردد وتحت پوشش قانون نظام صنفی یا قانون تجارت فعالیت دارد.
پروانه اداري:به پروانه هایی اطمق میشودکه صرفاً وابسته به وزارتخانه هاو سازمانهای دولتی باشد که این امرشامل شرکتهای مخابرات،آ
وفاضم ،برق وگاز نمیباشد .ضمناً موسسات دولتی و وابسته به دولت ونهادهای انقم
پرداخت مالیات هستند ازنظرپرداخت عوارض پایره،تجاری محسو میگردند.

اسممی که با اصول بازرگانی اداره میشود ومشمول

پروانه صنعتی :به پروانه هایی اطمق میگردد که به منظوراستفاده صنعتی وایجادکارگاههای تولیدی اعم ازسبک و سنگین صادرمیشود ودارای
موافقت اصولی ازجهادکشاورزی،صنایع سبک وسنگین ومعادن وفلزات میباشند.
پروانه خدماتی :به پروانه هایی اطمق میگرددکه فعالیت آنها پیرامون ارائه خدمات آموزشی وپزشکی میشود .توضیح اینکمه قسممتهای اداری

آن شامل این بند نمی شود.نام عوارض  :نام عوارض قید شده در این قسمت ثبت می گردد.
پیشنهاد دهنده  :اولین مرجع اقدام کننده در خصوص عوارض  ،که معموال ؛شهرداری  ،وزارت کشور یا دولت می باشند
.
شماره و تاریخ الیحه  :شماره و تاریخ نامه پیشنهاد دهنده عوارض در این قسمت ثبت می گردد .
مرجع تصویب کننده  :نام مرجعی که قانون اختیار تصوی عوارض را به آن اعحا نموده است (مجلس شورای اسممی ،
رئیس جمهور ،دولت  ،شورای اسممی و  )...دراین قسمت درج می گردد .
شماره و تاریخ مصوبه  :شماره و تاریخ تصوی نامه ای که در آن جلسه عوارض تصوی گردیده در این محمل درج ممی
گردد
مرجع تایید کننده  :عموما هر مصوبه عوارض تاییدکننده ای نیز دارد  .نام مرجعی که مصوبه عوارض را تایید می نماید
دراین محل درج می گردد  .بحور مثال مرجع تایید کننده مصوبه مجلس شورای اسممی  ،شورای نگهبان می باشد .
شماره و تاریخ تاییده  :شماره و تاریخ مرجع تایید کننده در این محل ثبت می گردد .
زمان شروع وصول عوارض  :تاریخ شروع وصول عوارض در صورتیکه در مصوبه مربوطه قید نشده باشمد  .و مصموبه تما
پانزدهم بهمن هر سال تشریفات قانونی را طی و اعمن عمومی گردیده باشد از اول سال بعد قابل وصول می باشد  .در هر
حال تاریخ شروع اولین وصول شهرداری در این قسمت ثبت می گردد .
شهردار شیروان
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دوره یا مقاطع وصول عوارض  :وصول عوارض بر اساس قوانین مربوطه دوره های خاصی (دوماهه  ،سه ماهه  ،یکساله و
) ...دارند برای هر یک از عوارض دوره یا زمان وصول آن از قوانین مربوطه استخراج و در این قسمت درج می شود .
منطقه وصول عوارض  :عوارض شهرداری درمحدوده یا حریم شهر قابل وصول می باشد  .فلماا منحقمه وصمول در ایمن
محل ثبت می گردد .
ضمانت اجرایی وصول :هر عوارض ضمانت اجرایی خاص خود را دارد .با توجه به قوانین ضمانت اجرایی همر عموارض در
این قسمت ثبت می گردد .
اصطالحات بکار رفته در دفترچه عوارض محلی

محدوده شهر :عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح ماکور در طرح
هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن الزم ا االجرا می باشد .شهرداری عموه بر اجرای طرح همای عمرانمی ،
تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چار چو وظایف قانونی خود ،کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان
و تأسیسات و سایر اقدامات مربو به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارد (مماده 1قمانون تعماریف
محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک موص )1384/10/14
حریم شهر  :عبارت است از قسمتی از اراضی بمفصل پیرامون محدوده شهر که کنترل و نظارت شهرداری در آن ضمرورت
دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربو تجاوز ننماید.
طرح تفصیلی :
طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شمهری در
سحح محمت مختلف شهر وموقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور
و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی درواحدهای شهری و اولویتهای مربو به مناطق بهسازی و نوسازی و توسمعه
و حل مشکمت شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیینمیشود و نقشهها و مشخصات مربو به مالکیت
بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.
سطح ناخالص کل بنا :
جمع کل مساحت زیربنا در طبقات ساختمان با احتسما سمحوح مفیمد و ایرمفیمد سماختمان و سمحح فصمل مشمترک
دیوارهای خارجی و طبقات.
تراکم جمعیتی
نسبت جمعیت ساکن در هر محدوده به کل سحح آن محدوده ،تراکم جمعیتی نامیده میشود.
تراکم خالص جمعیتی
نسبت جمعیت ساکن در هر محدوده به سحح اختصاص یافته به کاربری مسکونی در آن محدوده ،تراکم خمالص جمعیتمی
نامیده میشود.
تراکم ویژه
تراکم ساختمانی متفاوت با حدود تعیین شده در محدودههایی خاص از شهر ،که قابلیت تسری به سایر نقا را ندارد.
تراکم ساختمانی مجاز  :نسبت سحح کل زیربنای خالص طبقات (به ایر از زیرزمینها و پیلوت) به مساحت کمل هممان
پمک یا قحعه زمینی که ساختمان در داخل آن احداث میشود.
ارتفاع بنا:
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فاصله قائم باالترین حد یک ساختمان تا رقوم کف بر اساس معبر مجاور قحعه زمین است که در معابر شی دار بر اسماس
رقوم وسط طول یا عرض قحعه مجاور گار محاسبه میشود  .ارتفاع خرپشته  ،اتاقک آسانسور  ،برج خنککننده  ،دودکش
 ،منبع آ ذخیره  ،آنتن و مانند آن در محاسبه ارتفاع منظور نمیشوند .
ضوابط مشترک مربوط به تراکم
در تمام ساختمان ها سحوح زیر جز تراکم محسو نمی شوند اما در هر صورت جز سحح اشمغال سماختمان محاسمبه ممی
شوند  .در صورت عدم رعایت هر کدام از ضابحه ها  ،این سحوح در تراکم ساختمان نیز محاسبه خواهند شد :
سحح زیرزمین و پیلوت (مشرو بر آنکه مورد استفاده پارکینگ  ،انبار  ،تاسیسات و سرای داری قرار گیرند )
سحح نورگیرها و فضاهای تهویه طبیعی ( در صورت رعایت حداقل ابعاد نورگیر ) .
سحح اختصاص یافته به تأسیسات واقع در بام  ،خرپشته و اتاق آسانسور ( در صورت رعایت ضموابط  ،نماسمازی و پوشمش
مناس )
پله ها و آسانسورها و سحوح شی دار عمومی ساختمان ( مشرو بر آنکه دسترسی بیش از یک واحمد را تمأمین نماینمد و
مساحت آن تا  15مترمربع باشد) .
پله فرار ( در صورت رعایت ضوابط مربو جز تراکم و سحح اشغال محسو نمی گردد)
سحوح مربو به داکت های تاسیساتی و موارد مشابه آن ( مشرو به رعایت حداقل ابعاد و ضوابط هر یک )
البی  ،سرویس بهداشتی عمومی ساختمان  ،انباری  ،اتاق کودک ( مهمد کمودک کمه فقمط بمرای اسمتفاده داخلمی هممان
ساختمان باشد )  ،تاسیسات ورزشی اختصاصی ساختمان و موارد مشابه  .تمامی این موارد صمرفا بمرای اسمتفاده سماکنان
همان ساختمان است و استفاده عمومی از آن ها ممنوع است .
تبصره  : 1در تمام ساختمانها سحوح مربو به میان طبقه ( نیمطبقه ) و تراس ( بالکن مسقف ) جمز تمراکم محسمو
میشود .
تبصره  : 2در اممک واقع در تعریض  ،محاسبه تراکم  ،عدد شاخص و سحح اشغال مجاز بر اساس مساحت زممین قبمل از
اصمحی محاسبه می شود مشرو بر این که مساحت باقی مانده از  50مترمربع کم تر نشده و سحح اشغال سماختمان در
باقی مانده زمین حداکثر از  80درصد ( با احتسا راه پله  ،اسانسور و نور گیر ) بعد از عق نشمینی بمیش تمر نشمود  .در
صورت دریافت تسهیمت  ،باقی مانده مساحت ملک ممک صدور پروانه ساختمان خواهد بود .
واحد مسکونی :
فضا یا محوطهای است محصور که دارای امکانات زیستی بوده و دسترسی مستقل به معبر عمومی (کوچمه ،خیابمان ،بمازار،
میدان و  )...یا به معبر اختصاصی (راهروی مشترک ،راه پله مشترک و  )...داشته باشد.
واحد مسکونی تک واحدي :
منظور از واحد مسکونی تک واحدی  ،اعیانی است که در سحح یا ارتفاع بیش از یک واحد مستقل احداث نگردد.
مجتمع مسکونی
منظور از واحد مسکونی چند واحدی  ،اعیانی است که با اخا مجوز الزم از شهرداری در سحح یا ارتفاع بیش از یک واحد
مسکونی احداث گردد.
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واحد تجاري :
عبارتست از کلیه ساختمان هایی که برابر تبصره ذیل بند 24ماده  55قانون شهرداری به منظور کس و پیشمه و تجمارت
احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی ویا واحدهای تابع قانون تجمارت و یما قموانین
خاص فعالیت داشته باشند ( .موسسات عمومی  ،دولتی  ،ایردولتی  ،وابسته به دولت و نهادهمای انقمم اسمممی کمه بما
اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند در این تعرفه واحد تجاری محسو می شوند ) .
مجتمع تجاري :
مجتمع تجاری عبارت است از مجموعه واحدهای تجاری و دفترکار در یک مالکیت که دارای ورودی ها و فضاهای عمومی
مشترک و درارتبا با یکدیگر می باشند و یا بیشتر از سه دربند تجاری با هر نوع دسترسی داشته باشند و ایر از آن تمک
واحدی محسو می گردد.
تبصره  :ساختمان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به صورت تجاری می باشند.

واحد صنعتی :
کلیه ساختمان هایی که به منظور استفاده صنعتی و ایجادکارگاه های صنعتی احداث شده و یا می شوند و دارای موافقت
اصو لی ازمراجعی مانند وزارت جهادکشاورزی ،صنایع و معادن می باشند.
واحد اداري :
کلیه ساختمان های ادارت و سازمانهای دولتی و نهادهای انقم اسممی و مراکز نظامی و انتظامی ،بمدیهی اسمت سمایر
ساختمانهایی که ازتعاریف مسکونی ،تجاری  ،صنعتی خارج باشند مشمول تعریف واحداداری می شوند.
تبصره  :موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقم اسممی مشرو به اینکه با اصول بازرگانی اداره شده و مشمول پرداخت مالیات
باشند ازنظر پرداخت عوارض  ،تجاری محسو می گردند  .بدیهی است درصورت داشتن یکی از شرو فوق عوارض بصمورت اداری محاسمبه
خواهد شد.

نیم طبقه(میان طبقه) :
طبقه ای واقع بین هر یک از طبقات اصلی ساختمان که حداکثر یک سوم مساحت طبقه زیر خود را داشته باشد.
پیش آمدگی ساختمان (کنسول) :
قسمتی از ساختمان که در مجاورت گار یا معبر قرار دارد و نسبت به بر نهایی قحعه زمین بعد از رعایت بر اصمحی دارای
بیرونزدگی است .
تجمیع امالک :
برعکس عمل تفکیک  ،به نحوی که بتوان از نظر ثبتی دو یا چند قحعه زمین مجاور یکدیگر را تبدیل به یک قحعه زممین
نمود.
تفکیک :
تقسیم یک قحعه زمین به دو یا چند قحعه زمین کوچکتر با ایجاد دسترسیهای عمومی مناس به نحوی که بتوان از نظر
ثبتی هر یک از اجزای حاصله را به طور مجزا مورد تملک قرار داد.
افراز :
افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک با شرکا  ،به عبارت دیگر تقسیم مال ایرمنقول مشماع بمین شمرکا بمه
نسبت سهم آنان یا تقسیم مال منقول و یا ایرمنقول ،خواه به تراضی باشمد یما بمه حکمم دادگماه ،در ایمن زممان افمراز در
ایرمنقول به کار میرود برعکس تقسیم که عموم و شمول دارد نسبت به هر گونه مال.
کسب و پیشه(واحد صنفی) :
شهردار شیروان
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هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیلهسیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخا پروانمه کسم دایمر
شده باشد ،واحد صنفیشناخته میشود.
حداقل تفکیک زمین (حد نصاب تفکیک)
حداقل مساحتی است که زمینها را برای کاربرد خاص میتوان تفکیک نمود و تفکیک زمین به میمزان کمتمر از آن مجماز
نیست.
بهره برداري موقت :
استفاده از ساختمان یا زمین برخمف کاربری قید شده در پروانه یا مجوز صادره از طرف شهرداری.
پیلوت :
تمام یا قسمتی از طبقه همکف ساختمان که از یک یا چند طرف فاقد دیوار محصور کننمده اسمت .حمداکثر سمحح مجماز
پیلوت معادل سحح آن قسمت از کف طبقه اول است که سقف پیلوت محسو ممیشمود  .پیلموت ممیتوانمد روی زممین
طبیعی یا روی سقف زیرزمین ساختمانها قرار گیرد  .پیلوت جز فضاهای مشاع ساختمان بوده و استفاده مسمکونی از آن
صورت نمیگیرد .
قیمت ارزش معامالتی ( =)Tدفترچه قیمت منحقه ای مصو شورای اسممی شهر شیروان که مبنای محاسمبه عموارض
مندرج در این دفترچه می باشد.
تبصره :برای محاسبه عوارض نوسازی از قیمت های مندرج در دفترچه ارزش معاممتی مصمو اداره کمل دارایمی کمه بمر
اساس ماده  64قانون مالیات های مستقیم اصمحی  1394تعیین می گردد استفاده می شود.
قابلیت تجاري :
نوعی از کاربری اراضی طبق طرح تفصیلی و متعلق به اممک حاشیه معابر بیشتر از  12متر می باشد کمه قابلیمت احمداث
واحد یا واحدهای تجاری را داشته باشد.
عدد شاخص تقسیم :
مبنای تعیین تعداد واحد مسکونی و تجاری طبق حوزه های تراکمی مصو طرح جامع .طبق مصوبات کمیسیون مماده 5
عدد شاخص تقسیم در شهر شیروان  50مترمربع می باشد.
تغییر کاربري :
استفاده از زمین یا ساختمان به منظور کاربری ایر از کاربری مصو در طرح های توسعه شهری یا مجوزهای صادره.
تعمیرات اساسی ساختمان :
هر نوع تعمیر و ترمیم و تغییر در اسکلت ساختمان اعم از ستونها  ،سقف  ،دیوارهمای بماربر و تممام دیوارهمای موجمود ،
فونداسیون ،که از نظر ایمنی و ایستایی ساختمان ضروری میباشد و انجام آن نیاز به اخا مجوز از شهرداری دارد.
تعمیر:
هر نوع عمل ساختمانی که در آن به تغییر اساسی یا تعمیر اساسی پرداخته نشود  ،تعمیر نامیده میشود .
کاربري:
نوع استفاده و بهره برداری از زمین و مستحدثات ایجاد شده در آن زمین .در جدول شماره  1تعاریف کاربری های شهری و
در جدول شماره  2عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سحوح تقسیمات شهری براساس مصوبه سمال 1389
شورای عالی شهرسازی و معماری آمده است:
(جداول تعاریف کاربری آخر دفترچه آورده شده است)
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قوانین و مستندات
موادي از قانون شهرداري:
ماده  : 47شهردار مکلف است مصوبات شورای اسممی شهر را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بمفاصله در
تهران به وزارت کشور و در مراکز استان به استاندارو در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخش ها به بخشدار اطمع دهد و
همچنین آنچه از مصوبات شورای شهر را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطمع عموم آگهی نماید.
ماده  ( 55بند  : ) 24صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می شود.
تبصره :شهرداری درشهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف اسمت طبمق ضموابط نقشمه مماکور در پروانمه همای
ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.در صورتی که بر خمف مندرجات پروانه ساختمانی در منحقه ایر تجماری
محل کس یا پیشه ویا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده  100این قانون محمرح
می نماید.و کمیسیون درصورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناس که نباید از دو ماه تجماوز نمایمد در
مورد تعحیل محل کس یا پیشه ویا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند  .این تصمیم بوسیله
مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پساز تعحیل برای کس وپیشه و یا تجارت استفاده کنمد
به حبس جنحه ای از ششماه تا دوسال وجزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شمد و محمل
کس نیز مجدداً تعحیل می شود .دائر کردن دفتر وکالت ومح و دفتراسناد رسمی و ازدواج و طممق و دفتمر روزناممه و
مجله و دفتر مهندسی بوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسو نمی شود.
ماده ( 55بند  :) 26پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کاالهمای وارداتمی
وصادراتی و محصوالت داخلی و ایره و ارسال یکنسخه از تصوی نامه برای اطمع وزارت کشور.
ماده  :74شهرداری با تصوی انجمن شهر آئین نامه اجرایی وصول عوارض شمهرداری و آ بهما و امثمال آن را تمدوین
وتنظیم می نماید.
ماده : 75عوارض ودرآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نمام ممأمور وصمول تعیمین ممی
شوند،دریافت خواهد شد ومأمورین وصول باید طبق مقررات امورمالی تضمین کافی بسپارند.
ماده  :77رفع هرگونه اختمف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرک از نمایندگان وزارت کشور و
دادگستری وانجمن شهرارجاع می شود .وتصمیم کمیسیون مزبور قحعی است .بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون
تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول خواهد بود .اجرای ثبت مکلف است بمر طبمق
تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طل شهرداری مبادرت نماید،درنقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس
دادگستری شهرستان یکنفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید ودر ایا انجمن شهر انتخا نماینده انجممن از
طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
ماده : 78عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخا می شود بوسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کاالهایی کمه بایمد
شرکتها و مؤسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می دارد بوسیله هممان مؤسسمات دریافمت ممی گمرددو کلیمه
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وجوهی که جمع آوری می شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یما درمحمل
نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن شهر در شهرداری متمرکز شود.
ماده ( 99تبصره بنده : )2عوارضی که از عقد قرارداد ها عاید می گردد بایستی تماماً به شمهرداری همای محمل اجمرای
قرارداد پرداخت گردد.
ماده : 100مالکین اراضی و اممک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقمدام عمرانمی یما تفکیمک اراضمی و
شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخانمایند.شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف
مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا ایر محصور واقع باشد،جلوگیری نماید.
تبصره  :1در موارد ماکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ،قلع تأسیسات و بناهمای خممف مشخصمات
مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری،ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضمای
شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرک از نماینده وزارت کشور به انتخا وزیر کشور و یکی از
قضات دادگستری به انتخا وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخا انجمن محرح می شمود.کمیسمیون
پس از وصول پرونده به ذینفع اعمم می نمایدکه ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسمال دارد،پمس از انقضمای ممدت
ماکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند
ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حس مورد اتخاذ کند.درمواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بمدون پروانمه یما
مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند،مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را درکمیسیون
ماکور محرح نماید،درایر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد ،مهلت مناسبی که نباید از دومماه تجماوز کنمد تعیمین
نماید.شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابمغ کند  .هرگاه مالک در مهلمت مقمرر اقمدام بمه قلمع بنما ننمایمد
شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره :2در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده ازاراضی مسکونی
،کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعیت ملک از نظر مکمانی( در برخیابانهمای اصملی
یاخیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخا جریمه ای که متناس با نوع استفاده از فضای ایجاد شمده و
نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشدتعیین و شهرداری مکلف است بمر اسماس آن نسمبت بمه وصمول جریممه اقمدام
نماید(.جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاممتی ساختمان برای هرمترمربع بنای اضمافی بیشمتر
باشد)در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به هممان کمیسمیون
ارجاع و تقاضای صدور رأی تخری را بنماید.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخری اقدام خواهد نمود.
تبصره  :3در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی
و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعیت ملک از نظر مکمانی( در برخیابانهمای
اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخما جریممه ای کمه متناسم بما نموع اسمتفاده از فضمای
ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین وشهرداری مکلف است براساس آن نسبت به
وصول جریمه اقدام نماید(.جریمه نباید از حداقل  2برابر کمتر واز  4برابر ارزش معاممتی ساختمان برای هرمترمربع بنمای
اضافی ایجاد شده بیشتر باشد )درصورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را
به همان کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رأی تخری را بنماید.کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رآی تخری اقدام
خواهد نمود.
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تبصره : 4در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصمول فنمی وبهداشمتی و
شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخا جریمه به ازا هرمتر مربع بنای بدون مجوز یک دهم
ارزش معاممتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ،در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشمته
باشد ،هرکدام که مبلغ آن بیشتر باشد از ذینفمع  ،بمممانع بمودن صمدور بمر پایمان سماختمان را بمه شمهرداری اعممم
نماید.اضافه بنا زائد بر تراکم مجازبراساس مفاد تبصره های  2و  3عمل خواهد شد.
تبصره : 5در مورد عدم احداث پارکینگ و یا ایر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصمح آن کمیسیون می توانمد بما
توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخا جریمه ای که حداقل یک برابمر و حمداکثر دو برابمر
ارزش معاممتی ساختمان برای هرمترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ،صادر نماید( مساحت هر پارکینگ با احتسا
گردش  25مترمربع می باشد)شهرداری مکلف به اخا جریمه تعیین شده و صدور بر پایان ساختمان می باشد.
تبصره : 6در مورد تجاوز به به معابر شهر ،مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های
مصو رعایت برهای اصمحی را بنماید .در صورتیکه برخمف پروانه و یا بدون پروانه تجماوزی درایمن ممورد انجمام گیمرد
شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید .در سایر موارد تخلف مانند عدم
استحکام بنا ،عدم رعایت اصول فنی وبهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صمحیت کمیسیون های
ماده صد است.
تبصره: 7مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از
لحاظ انحباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مسمتمراً نظمارت کمرده ودر
پایان کار محابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.هرگاه مهندس ناظر بر خمف واقع گمواهی
نماید ویا تخلف را به موقع به شهرداری اعمم نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد
قانون شهرداری و صدور رأی برجریمه یا تخری ساختمان گردد شمهرداری مکلمف اسمت مراتم را بمه نظمام معمماری و
ساختمانی منعکس نماید  .شورای انتظامی نظام ماکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابمر قمانون
نظام معماری و ساختمانی حس مورد باتوجه به اهمیت موضوع به  6ماه تا سه سال محرومیت از کمار و در صمورتی کمه
مجدداً مرتک تخلف شود که منجر به صدور رأی تخری بوسیله کمیسیون ماده صد گردد به حمداکثر مجمازات محکموم
کند .مرات محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیر
االنتشار اعمم می گردد.شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلمف مهنمدس نماظر و ارسمال
پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر  6ماه از اخا گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه
ساختمان شهرداری خودداری نماید.مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختنمانها نظمارت نماینمدو هرگماه از مموارد
تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا درمورد صدور گواهی انحباق ساختمان با پروانه مرتک تقصیری شوند طبق
مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر ومأموران شهرداری واجد جنبه
جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقی خواهند بمود .در ممواردی کمه شمهرداری مکلمف بمه جلموگیری از عملیمات
ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائیمات خمود و در صمورت لمزوم ممأموران
انتظامی برای توقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره : 8دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قحعی در مورد ساختمانها گواهی پایمان سماختمان و در ممورد
ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خمف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ممحظه ومرات را در
سندقید نمایند1355 ).معامله  /11/درمورد ساختمانهایی که قبل از تصوی قانون  6تبصمره الحماقی بمه مماده صمد قمانون
شهردار شیروان

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نماینده وزارت کشور

13

دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

14

شهرداریها ( 24انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد درصورتیکه مورد معامله کل پمک را شامل نگردد گمواهی
عدم خمف یا بر پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معاملمه بمممانع ممی باشمد.در ممورد
ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصوی نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد
و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصوی طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتم فموق در سمند
مالکیت انجام معامله بممانع می باشد.
تبصر :9ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصوی نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصمره 1
ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند.
تبصره  :10در مورد آرا صادره از کمسیسون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقمام او از تماریخ
ابمغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراضنماید ،مرجع رسیدگی به این اعتراض،کمیسمیون دیگمر مماده صمد
خواهد بود که اعضای آن ایر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند  .رأی این کمیسیون قحعی است.
تبصره  :11آئین نامه ارزش معاممتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصوی انجمن شهر در مورد اخما جمرائم
قابل اجراست و این ارزش معاممتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده101

(اصمحی مصو

 : )1390/1/28ادارات ثبت اسناد و اممک و حس مورد دادگاهها موظفنمد در موقمع دریافمت تقاضمای

تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها ،از سوی مالکین ،عمل تفکیک یا افمراز را براسماس نقشمهای انجمام
دهند که قبمً به تأیید شهرداری مربو رسیده باشد .نقشهای که مالک برای تفکیمک زممین خمود تهیمه نمموده و جهمت
تصوی در قبال رسید ،تسلیم شهرداری مینماید ،باید پس از کسر سحوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربو بمه خمدمات
عمومی از کل زمین ،از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابمغ شود.
بعد از انقضا مهلت مقرر و عدم تعیینتکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افمراز را بمه دادگماه
تسلیم نماید .دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر ،شوارع و سرانههای عمومی با أخا نظمر کمیسمیون
ماده ( ،)5به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
کمیسیون ماده ( )5حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه ماکور پاسخ دهد .در صورت عمدم ارسمال پاسمخ در ممدت فموق،
دادگاه با ممحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچو سایر ضوابط و مقررات ،به موضموع رسمیدگی و رأی مقتضمی صمادر
مینماید.
تبصره1ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طمرح جمامع و تفصمیلی مصمو در محمدوده شمهرها و
همچنین رعایت حد نصابها ،ضوابط ،آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیمل ،در تهیمه و تأییمد
کلیه نقشههای تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
 مواد ( )14و ( )15قانون زمین شهری مصو سال 1366 قانون منعفروش و واگااری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعماونی مسمکن و سمایر اشمخاصحقیقی و حقوقی مصو سال 1381
 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و بااها مصو سال  1374و اصمحات بعدی آن. قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قحعات مناس فنی م اقتصادی مصو سمال  1385و اصممحاتبعدی آن .
 ماده ( )5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصمحات بعدی آنتبصره2ـ در مورد اراضی دولتی ،محابق تبصره ( )1ماده ( )11قانون زمین شهری مصو سال  1366اقدام خواهدشد.
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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 ( )25%و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در
اثر تفکیک و افراز این اراضی محابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک،
تا بیست و پنج درصد ( )25%از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید .شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مماکور
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 تفکیمک و افمراز و صمدور
سند مالکیت ایجاد میشود ،متعلق به شهرداری است و شمهرداری در قبمال آن همیچ وجهمی بمه صماح ملمک پرداخمت
نخواهدکرد .
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه ،شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسمر نباشمد ،شمهرداری ممیتوانمد بما
تصوی شورای اسممی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره- 5هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی ،جرم تلقیشده و متخلفین ،طبمق قمانون مجمازات
اسممی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
ماده -110
نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و ایر مناس با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و
یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر و یا موازین شهرسازی باشد ،شمهرداری بما تصموی انجممن
شهر می تواند به مالک اخحار کند منتهی ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرممت آن کمه منحبمق بما نقشمه مصمو
انجمن شهر باشد اقدام کند.اگر مالک مسامحه یا امتناع کرد شهرداری میتواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصو
انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از
مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه نماید ،در این مورد صورت حسا شهرداری بدواً به مالک ابمغ می شود در صورتی که
مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابمغ به صورت حسا قحعی تلقی میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتمراض کمرد
موضوع به کمیسیون ماکور در ماده  77ارجاع خواهد شد.
صورت حسا هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرا کمیسیون رفع اختمف ماکور در ماده  77در حکم سمند
قحعی و الزم االجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است برطبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجرا نسبت به وصول طلم
شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگاارد.
موادي از قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران :
بند  16ماده  : 80یکی دیگر از وظایف شورای اسممی شهر :
تصوی لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولمت کمه از
سوی وزارت کشور اعمم می شود.
موادي از آئین نامه مالی شهرداري:
ماده  :29درامد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود :
 1م درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر )
 2م درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
 3م بها خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهردار ی
 4م درامدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
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 5م کمکهای اعحایی دولت و سازمانهای دولتی
 6م اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائیهائی که به طور اتفاقی یا به موج قانون به
شهرداری تعلق می گردد .
تبصره :از انواع درآمدهای ماکور در ماده فوق فقط درامدهای ناشمی از عموارض عممومی ( درآممدهای مسمتمر ) مشممول
پرداخت سهمیه ها و حد نصا های مقرر در ماده  68قانون شهرداری می باشد .
ماده : 30هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که درآن کلیه انواع عوارض وبها خدمات و سایر درآمدهایی که بوسیله
شهرداری ومؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود  ،درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیمدی کمه
وضع وتصوی می گردد یا هر تغییری که در نوع ومیزان نرخ آنها صورت می گیرد .در تعرفه ماکور منعکس می شود.
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغیرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصمول انمواع عموارض و
درآمدها دستور الملی جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری ها ابمغ خواهد کرد.
ماده : 31تحبیق وضع هر مؤدی یاهر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین تشخیص بدهی مؤدی بمه عهمده ممأمورین
تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسمته اختیمار تشمخیص بمه آنهما داده شمده اسمت
.مأمورین ماکورمکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیصهای خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه
اداری شهرداری رسیدگی وتنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجراگاارده خواهد شد.
ماده : 32اصمحیه ماده  - 32به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا محالبات خود را با اقسما حمداکثر سمی
وشش ماهه محابق دستور العملی که بنا به پیشنهاد شهردار به تصوی شورای اسممی شهر مربوطمه ممی رسمد .دریافمت
نماید.در هر حال صدور مفاصا حسا موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
موادي از قانون مالیات بر ارزش افزوده:
ماده : 50برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در ایمن
قانون ،تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ،همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخا محاسبه مالیات ،سمود
سهام شرکتها ،سود اوراق مشارکت ،سود سپرده گااری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتبماری ایمر
بانکی مجاز ،توسط شوراهای اسممی و سایر مراجع ممنوع میباشد .
تبصره  :1شوراهای اسممی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ،که تکلیف آنها در این قانون مشخص
نشده باشد ،موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ،تصوی و اعمم عمومی نمایند.
تبصره  : 2عبارت »پنج در هزا ر «مندرج در ماد ه )( 2قانون نوسازی و عمران شهری مصو  1347/9/7به عبارت یمک
درصد( )1%اصمح میشود.
تبصره  :3قوانین و مقررات مربو به اعحا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغمی
میگردد.
تبصره : 4وزارت کشور موظف است بر حسن اجرا این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح هاي دولتی و شهرداري ها مصوب 1367/08/29
ماده واحده  -کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات ،سازمانها ،نهادها ،شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسماتی
که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام باشد ،مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرا آنها توسط
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وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی با رعایتضوابط مربوطه تصوی و اعمن شمده باشمد و در اراضمی و امممک شمرعی و
قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدودهشهرها و شهرکها و حریم اسمتحفاظی آنهما باشمد،
پس از اعمم رسمی وجود طرح ،حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت بمه انجمام معاملمه قحعمی و انتقمالاسمناد رسممی و
پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
تبصره  - 1در صورتی که اجرای طرح و تملک اممک واقع در آن به موج برنامه زمان بندی مصو به حمداقل  10سمال
بعد موکول شده باشد،مالکین اممک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و
فروش و اجاره و رهن و ایره برخوردارند و درصورتی که کمتر از  10سال باشد مالک هنگام اخا پروانه تعهد مینماید همر
گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق محالبه هزینه احداث وتجدید بنا را ندارد.
تبصره  - 2شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصمره  1مشخصمات دقیمق
عرصه و اعیان و تأسیساتموجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ممک ارزیابی به هنگام اجرایحرح قرار گیرد و
در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرحمزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصو مممک پرداخمت خسمارت
قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.
تبصره  - 3مالکین اممک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصوی طرح واجد شرایط جهت اخا پروانه ساختمان
بوده و قصد احداث یاتجدید یا افزایش بنا را دارند ،جهت اخا 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 قحعهبندی و تفکیک و ساختمانسازی میسمر نباشمد و
احتیاج به توسعهمحدوده مزبور طبق طرحهای مصو توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قمرار بگیمرد ،مراجمع مزبمور
میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ،عمموه
بر انجام تعهدات مربو به عمران و آمادهسازی زمین و واگااری سحوحالزم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عممومی،
حداکثر تا  %20از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضموع ایمن قمانون وهمچنمین اراضمی عموض
طرحهای نوسازی و بهسازی شهری ،به طور رایگان دریافت نمایند
موادي از قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/9/7
ماده  - 1در اجرای اصل یازدهم منشور انقم شاه و ملت نوسمازی و عممران و اصممحات اساسمی و تمأمین نیازمنمدیهای
شهری و احداث و اصمح وتوسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و بااهای
عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیازعمومی و نوسازی محمت و مراقبت در رشد متناس و مموزون شمهرها از
وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظائف ماکور مکلفبه تهیه برنامههای اساسمی و نقشمههمای جمامع
هستند.
ماده  - 2در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه  1348و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعمم کنمد
بر کلیه اراضی و ساختمانهاو مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص ساالنه به مأخا پنج در هزار بهای آنها
که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرارمیشود .شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مماکور
را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند ،مصرفوجوه حاصل از اجرای این قانون در ایر موارد
مصرح در این قانون در حکم تصرف ایر قانونی در اموال دولت خواهد بود.
ماده  - 4بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات ماکور در ماده  2این قانون بر مبنای ممیزی شمهرداری تعیمین و اعممم
خواهد شد و شهرداریهایمشمول ماده  2مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شممول ،ممیزیهمای مماکور را بما رعایمت
شهردار شیروان
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ضوابط ذیل به عمل آورند و مادام که ممیزی به عمل نیامدهبهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قائممقمام یما نماینمدگان
قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعمم میگردد مممک عممل محسمو خواهمد شمد .بهمای اراضمی طبمق قیممت
منحقهای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کس اطمع از مراجع محلمی تعیمین و بمه تصموی هیمأت
وزیرانرسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابحی خواهد بمود کمه وزارتخانمههمای کشمور و آبمادانی و
مسکن تعیین نموده و به تصوی هیأتوزیران رسیده باشد.
تبصره  - 1در مورد کارخانهها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقمط قیممت زممین و سماختمان مممک
پرداخت عوارض قرار خواهدگرفت.
تبصره  - 2در مناطقی از محدوده شهر که آ مشرو لولهکشی و برق یا یکمی از آنهما در دسمترس سماکنین آن منحقمه
گاارده نشده باشد بابت هر یکاز آنها که تأمین نشده  25درصد از عوارض مقرر کسر میگردد ولی زمینهای بایر واقعه در
آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.
تبصره  - 3مالکین و متصرفین اممک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با ممأمورین ممیمزی همکماری
کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علیالرأس
و در مورد ساختمانها و بااات و اراضی محصور بااعمم کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی
را تنظیم خواهند نمود.
تبصره  - 4ضوابط ماکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.
ماده  - 5محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط ماکور در ماده  4توسط شهرداری به طرق مقتضی جهت اطمع عموم
اعمم خواهد شد و درشهرهای مشمول ماده  2این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر
یا قائممقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرفشش ماه از تاریخ شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها به
تفکیک هر قحعه ملک به ترتی مقرر در ماده  4کتباً به شهرداری اعمم دارند و هرگاهدر مهلت مقرر نسبت به اعمم بها
اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تأخیر به دو برابر افزایش خواهد یافت.
ماده  - 9ممیزهایی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری به عمل آید تا پنج سال ممک وصول عوارض خواهد بود
مگر این که ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود به نحوی که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا
کاهش دهد که در این صورت مؤدی مکلف است مرات را به شهرداری اعمم نماید و میزان افزایش یما کماهش قیممت بمر
اساس مقررات این قانون تعیین و از سال بعد ممک وصول خواهد شد.
شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنج سال یک بار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایمان ممدت پمنج
سال تجدید ممیزی به عمل نیامدهباشد ممیزی قبلی تا اعمم نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود.
ماده  - 10عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق مییابد و باید حداکثر تا پایمان هممان سمال بمه شمهرداری
پرداخت گردد.
تبصره  - 1از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت ماکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عموارض آن سمال بمه
عنوان جایزه منظور و کسرخواهد شد.
تبصره  - 2ساختمانهای اساسی که به جای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود بمه ممدت سمه سمال از
تاریخ اتمام بنا مشخص شدهدر پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
تبصره  - 3بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتسا عوارض منظور نخواهد شد.
ماده  - 11نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطمق نشود در
صورتی که تا یک سال بعد ازپایان مهلت مقرر در ماده  5مالکین یا قائممقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای
شهردار شیروان
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ملک خود را به شهرداری اعمم نکنند شهرداریهای مشمولماده  2این قانون مکلفند این گونه اممک را به تصرف درآورده و
به قائممقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آییننامه معاممت شهرداری و بر اساسقیمت منحقهای به فروش برسانند و
محالبات خود را به انضمام جرائم و هزینههای متعلقه به اضافه  5درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محلبهای
ملک برداشت نموده مابقی را در حسا سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکین یا
نمایندگان قانونی آنان درمقابل اخا رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان
مراجعه ننمایند وجوه ماکور به حسا درآمد نوسازیمنظور خواهد شد.
تبصره  - 1هرگاه مالکیت ملک محل اختمف باشد مدت  10سال ماکور در این ماده از تاریخ صدور حکم نهایی مبنی بمر
رفع اختمف شروعمیشود.
تبصره  - 2ساختمان اساسی ماکور در این قانون به ساختمانی اطمق میگردد که ارزش آن بر اسماس ضموابط منمدرج در
ماده  4این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع رسیدگی به اختمف حاصله در این مورد کمیسیون
ماکور در ماده  8این قانون است.
تبصره  - 3شهرداری مکلف است وضع اممک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده با حضمور نماینمده دادسمتان
شهرستان صورت مجلسکند.
تبصره  - 4در صورتی که مالکین این گونه اراضی قبل از انتقال قحعی ملک مشخصات بهای ملمک خمود را بمه شمهرداری
اعمم دارند و عوارض وجرائم مربو را نقداً بپردازند عملیات شهرداری در هر مرحلهای که باشد متوقف خواهد شد.
ماده  - 12شهرداریهای مشمول ماده  2این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضا مهلت مقرر در ماده  10مشخصمات
مؤدیانی را که نسبت بهپرداخت عوارض اممک خود اقدام نکردهاند به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مماکور
مکلفند با اعمم مهلت دوماهه به مؤدی هرگاهمحالبات شهرداری تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت بمه قحمع بمرق و گماز
محل سکونت ملکی او اقدام کنند.
تبصره  -آیین نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آ و برق تنظیم و پس از تصوی هیأت دولمت بمه ممورد
اجرا گاارده میشود.
ماده  - 14مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آااز سال بعد ملزم به پرداخت صمدی نمه
زیان دیر کرد در سال بهنسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعمد طبمق
مقررات ماده  13این قانون نسبت به استیفای محالباتخود اقدام کند.
ماده  - 29عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آ لوله کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسمی باشمد دو
برابر میزان مقرر در ماده 2این قانون خواهد بود.
تبصره  - 1در صورتی که مالکین این گونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نردهکشی و ایجاد فضای سبز در اراضمی مزبمور
اقدام کنند مشمول مقرراتاین ماده نبوده و عوارض به مأخا مقرر در ماده  2این قانون وصول خواهد شد.
تبصره  - 2در پروانههای ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای ایان یافتن سماختمان
ضروری است قید گردد وکسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان میکنند بایمد ظمرف ممدت مقمرر در
پروانهها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز
هم ناتمام بگاارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگرساختمان همچنان ناتمام بماقی
بماند برای هر دو سالی که بگارد عوارض به دو برابر مأخا دو سال قبل افمزایش خواهمد یافمت تما بمه  4درصمد در سمال
بالغگردد .ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه:
شهردار شیروان
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بخش  – 2بودجه و مالیه عمومی

ماده  -6بهمنظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی ،اصمح نظام درآمدی دولت و همچنین قحع وابستگی بودجه به
نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:
الف -برقراری هرگونه تخفیف ،ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.
 عوارض موضوع ماده ( )38قانون مالیات بر ارزش افزوده مصو  1387/2/17و بنمدهای آن و نیمز عموارض آالینمدگیموضوع تبصره ( )1ماده ماکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگااری خودروها بهشمرح زیمر در ممورد
بندهای (الف) ) ( ،و (ج) ماده ماکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میگردد:
 -1عوارض وصولی بند(الف)ماده( )38قانون مالیات بر ارزش افزوده ،با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقمرر در
قانون ماکور و واریز به حسا تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حسا رابحی که بنا به درخواست
سازمان امور مالیماتی کشمور توسمط خزانمهداری کمل کشمور افتتماح ممیگمردد ،بمه نسمبت هفتاددرصمد( )70%شمهرها و
سیدرصد( )30%روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حسا شهرداریها و دهیاریها واریز میگمردد.
سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حسا فرمانداریهای شهرستان مربو واریز میگردد تما بما مشمارکت
بنیاد مسکن انقم اسممی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره -عوارض وصولی موضوع این جز نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پمانزدهم مماه بعمد بما تخصمیص
صددرصد( )100%به حسا شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد.
 -2عوارض موضوع بندهای ( )( ،ج) و (د) ماده ( )38قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افمزوده گماز
طبیعی موضوع قانون ماکور و عوارض شمارهگااری خودروهای موضوع بند (ج) ماده ( )43قانون ماکور به حسا تمرکمز
وجوه بهنام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود .وجوه ماکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بمه
نسبت دوازدهدرصد( )12%سهم کمنشهرها ،پنجاهوسهدرصد( )53%سایر شهرها و سیوپنجدرصد( )35%روسمتاها و منماطق
عشایری براساس شاخصهایی که به موج دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابمغ میشمود ،محاسمبه و بمین
تمام شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد .سهم روستاهای فاقمد دهیماری و منماطق عشمایری ،بمه حسما
فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حس مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریمزی شهرسمتان صمرف اممور عممران و
آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود .همچنین سیدرصد( )30%عوارض ارزش افزوده موضوع این جز دریافتی از واحمدهای
تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهما بمرای تمأمین زیرسماختهما و ارائمه خمدمات در آنهما و تکمیمل طرحهمای
(پروژههای) نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان ،در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیمرد .ایمن سمهم از مبلمغ
مربو به شهرهای استان به نسبت کسر میگردد.
تبصره -پنجدرصد( )5%از مبلغ موضوع سهم سیدرصد ( )30%شهرکهای استان جهت ارائمه خمدمات مربوطمه در هممان شمهرکها در
اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگااری ،مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصمو  1387/2/31قمرار ممیگیمرد.
شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی ایردولتی نیز مشمول این حکم هستند.
در طول برنامه ششم جز ( )2بند ( ) این ماده در بخش مغایرت بر تبصرههای ( )1و ( )2ماده ( )39قانون مالیات بمر ارزش افمزوده
حاکم است .به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداریها حس مورد با بهرهگیمری از ظرفیمت سمازمانهمای ممردمنهماد و بخمش
ایردولتی خواهد بود .نیروی انتظامی موظف است پس از أخا دستور قضائی نسبت به جمع آوری این معتادان و تحویل آنها بمه ایمن
مراکز اقدام نماید .ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهمد
بود .آییننامه اجرائی این جز توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصوی شورای اجتماعی کشور میرسد.
چ -تأمین مسکن نیازمندان
 -1به منظور تأمین نیاز اقشار آسی پایر و گروههای هدف سازمانهای حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجمرای
قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچو بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.
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 -2افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسمکنسماز بمرای هرکمدام از افمراد تحمتپوشمش نهادهما و
سازمانهای حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ،عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای انشعا آ  ،فاضم  ،بمرق و گماز
برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف ،فقط برای یک بار معافند .همچنین برخورداری از معافیت ها در صورت
انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین شهرداری با سازمان های مربوطه می باشد تا از اعتبارات خزانه دولت اخا گردد.

ماده  : 59به استناد ماده  59قانون رفع موانع تولید رقابت پایر و ارتقا نظمام ممالی کشمور مصمو  1394/2/1کمه اشمعار میمدارد
شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعین تکلیف نحوه پرداخت عوارض بصورت نسیه نسبت بمه صمدور و
تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نماید .درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانمه یما بعمد از صمدور
پروانه توسط شهرداریها ممنوع است .پرداخت صد درصد( )100%عوارض بصورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصوی
شورای اسممی شهر می رسد  ،در پرداخت عوارض بصورت نسیه (قسحی و یا یک جا ) نیز به میزانی که به تصوی شمورای اسمممی
شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصو شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.
شهرداریها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائمی موضموع مماده ( )5قمانون ممدیریت خمدمات
کشوری تا پایان مهلت قانونی ،بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخمت عموارض و
بهای خ دمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کننند) با توجه به قانون فموق الماکر شمهرداری ممی توانمد در سمال
 1399با توجه به شرایط اقتصادی کشور و موقعیت مالی شهرداری ،با پیشنهاد شهردار و تأیید شمورای اسمممی شمهر تعرفمه همای
عوارض این دفترچه را با تخفیف مد نظر بر اساس نرخ مصو شورای پول و اعتبار برای شهروندان اعمال نماید
ماده : 95به منظور توسعه فضاهای ماهبی فرهنگی و بهرهگیری بهینه از اماکن ماهبی و تثبیت جایگاه مسجد بهعنموان اصملیترین
پایگاه عبادی ،تربیتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقدامات زیر انجام میشود :الف م وزارت راه و شهرسمازی ،بنیماد مسمکن انقمم
اسممممی و شممهرداریها موظفنممد در طراحممی واجممرای طرحهممای جممامع تفصممیلی شممهری و هممادی روسممتایی وشممهرکها وشممهرهای
جدیداالحداث ،اراضی مناس برای احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت هممان مسمجد پیشمبینی
کنند و پس از آمادهسازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
ماده  : 19قانون حمایت از معلوالن مصو  96/12/20مجلس شورای اسممی :افرادی دارای معلولیت از پرداخت هزینه همای صمدور
پروانه ساختمانی ،آماده سازی زمین ،عوارض نوسازی و همچنین انشعابات آ  ،برق ،گاز و دفع فاضمم منحبمق بما الگموی مسمکن
معاف می باشند.
تبصره  )1استفاده از تسهیمت موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.
تبصره )2دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه ساالنه پیش بینی کند.
بند  3ماده  13قانون تشکیل شوراي آموزش و پرورش:

تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی ،تفکیک زمینها ،پایره و نوسازی عموه بر عوارض ماکور را که شمهرداریها دریافمت
میکنند.
لیست عوارض ملی:
 -1عوارض اسناد رسمی :

معادل  %8حق الثبت به استناد بند ج تبصره  90قانون بودجه سال  1362که پرداخت این عوارض بر عهده سر دفتران اسناد رسممی
می باشد که در تصریح آن معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور طی نامه شماره  1370/6/25-3/32/13644با عنموان
مدیر کل محترم ابمغ گردید و این تعرفه توسط اداره امور اقتصادی و دارایی وصول و به حسا شهرداری واریز می گردد
-2عوارض صدور و تمدید گواهینامه ،گذر نامه و گذر مرزي

برابر ابمغ قانون بودجه سال  89کل کشور طی نامه شماره  89/1/8-1198و به استناد حکم مقرر در جز (د) بنمد  13مماده واحمده
قانون ماکور عوارض صدور گواهینامه و گارنامه و گارمرزی  %5مبمالغ وصمولی اخما ممی گمردد .وظیفمه وصمول و ابحمال عموارض
متقاضیان گواهینامه پایه یکم ،دوم  ،ویژه و موتورسیکلت بمه عهمده نیمروی انتظمامی (راهنممایی و راننمدگی ) ممی باشمد و توسمط
مراجعین به حسابی که شهرداری اعمم می نماید واریز می گردد.
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 -3عوارض آالیندگی

طبق تبصره  1ماده  38قانون مالیات بر ارزش افزوده" واحدهای تولیدی آالینده محیط زیست که اسمتانداردها و ضموابط حفاظمت از
محیط زیست را رعایت نمینمایند ،طبق تشخیص و اعمم سازمان حفاظت محیط زیست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در
سال بعد) ،همچنین پاالیشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی ،عموه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون ،مشمول پرداخت
یک درصد ) ( 1%از قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی می باشند.
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 منطقه بندي به منظور تمرکزدایی از هسته مرکزي:
به منظور تمرکز زدایی از هسته مرکزي و ایجاد جذابیت براي احداث بنا در الیه میانی و خارجی شهر شیروان در هنگام محاسـبه
عوارضات ،در منطقه  Aبا ضریب  1/3و در منطقه  Bبا ضریب  1/1و در منطقه  Cبا ضریب  0/9انجام گردد .ضمناً حاشـیه طـرفین
محور کمربندي خاتم االنبیاء نیز با ضریب منطقه  bمحاسبه خواهد شد.

اختصارات
 : Tارقام قید شده در دفترچه ارزش منحقه ای مصو شورای اسممی شهر.
 : a .b.cبلوک بندی مناطق شهر بر اساس تبصره  11ماده  100قانون شهرداریها
 = Lطول دهانه موجود
 =L0طول دهنه مجازبرابر ضوابط طرح تفصیلی
 =Kضرای جدول فوق
 =Aمساحت
 =nتعداد دربند
, b= , c=

a=

 =Tارزش معاممتی عرصه
 =Qارزش معاممتی اعیان تعرفه ماده 100
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قوانین مرتبط:
قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح هاي دولتی و شهرداري 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 اجرا آنها توسط
وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی با رعایتضوابط مربوطه تصوی و اعمن شده باشد و در اراضی و اممک شرعی و
قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدودهشهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد،
پس از اعمم رسمی وجود طرح ،حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قحعی و انتقالاسناد رسمی و
پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
تبصره  - 1در صورتی که اجرای طرح و تملک اممک واقع در آن به موج برنامه زمان بندی مصو به حداقل  10سال
بعد موکول شده باشد،مالکین اممک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و
فروش و اجاره و رهن و ایره برخوردارند و درصورتی که کمتر از  10سال باشد مالک هنگام اخا پروانه تعهد مینماید هر
گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق محالبه 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 ممک ارزیابی به هنگام اجرایحرح قرار گیرد و
در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرحمزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصو ممک پرداخت خسارت
قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.
تبصره  - 3مالکین اممک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصوی طرح واجد شرایط جهت اخا پروانه ساختمان
بوده و قصد احداث یاتجدید یا افزایش بنا را دارند ،جهت اخا 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 قحعهبندی و تفکیک و ساختمانسازی میسر نباشد و
احتیاج به توسعهمحدوده مزبور طبق طرحهای مصو 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 ،عموه
بر انجام تعهدات مربو به عمران و آمادهسازی زمین و واگااری سحوحالزم 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.
نقشه پیوست دفترچه ممک عمل جهت اخا  %20اراضی ورود به محدوده می باشد .اممکی که قبم پاسخ استعمم از
شهرداری را اخا نموده اند مشمول این قانون نمی باشند  .در صورتیکه امکان تامین  %20زمین میسر نباشدمبلغ ریالی بر
اساس نرخ روز کارشناس رسمی محاسبه و اخا می گردد.
ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهري
- -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 مربو به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری (بیلبوردها) ،نقاشی ها ،جداره ها،
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استفاده از نمایشگرهای بزر شهری ،تابلوهای تبلیغاتی ،تابلوهای راهنمای شهری (نام خیابانها و میادین و  )...اقدام نماید
و به تصوی «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 ( )25%و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر
عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی محابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل
تفکیک برای مالک ،تا بیست و پنج درصد ( )25%از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید .شهرداری مجاز است با توافق
مالک قدرالسهم ماکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید .
تبصره4م 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 صاح ملک پرداخت نخواهدکرد .
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه ،شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد ،شهرداری میتواند با
تصوی شورای اسممی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید .
تبصره 5م هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی ،جرم تلقیشده و متخلفین ،طبق قانون مجازات
اسممی 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 ،اممک ،اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار
شهرداریها قرار میگیرد دولت موظف است  %10از اراضی وواحدهای مسکونی قابل واگااری
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 مسماجد  ،حسمینیه هما  ،و
موسسات قرآنی  ،دارالقرآنها  ،حوزه های علمیه ،گلزارهای شهدا ،امامزاده ها  ،خانه همای عمالم روسمتا و امماکن مماهبی
اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه فاضم و هزینه مصمارف ماهانمه آ بمرق و گمازو پرداخمت
عوارض ساخت و ساز برای فضای اصلی معاف می باشند .این حکم شامل اماکن تجاری وابسمته بمه آن نیسمت .اعتبمارات
ماکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائه کننده خدمات موضوع این ماده تامین می شود
ج-تسهیمت بافتهای فرسوده حس

مصوبه شورای اسممی و تصوی در بودجه کل کشور در سال  1401وفق قانون مورد

عمل خواهد گرفت مشرو بر اینکه میزان مبلغ معافیت شهرداری پرداخت گردد.
 -2به منظور تشویق شهروندان جهت انبوه سازی به استناد ماده  59قانون رفع موانمع تولیمد رقابمت پمایر هزینمه همای صمدور پروانمه همای

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

الف – در بناهای تا  1000متر مربع مسکونی و یا تجاری عینا برابر دفترچه عوارض دریافت گردد.
–در زیر بنای مسکونی (حد فاصل  1000متر مربع تا  2500متر مربع مسکونی )و یا زیر بناهای تجاری،خمدماتی (در
حد فاصل  1000متر مربع تا  2000متر مربع تجاری )  90درصد هزینه های پروانه های ساختمانی اخا گردد.
ج-در زیر بنای مسکونی ( حد فاصل  2500متر مربع تا 3500متر مربع مسکونی ) یا زیمر بناهمای تجاری،خمدماتی ( در
حد فاصل  2000متر مربع تا2500متر مربع تجاری ) 80درصد هزینه های پروانه های ساختمانی اخا گردد.
د -در زیر بنای مسکونی بیش از  3500متر مربع مسکونی یما زیمر بناهمای تجاری،خمدماتی بمیش از  2500متمر مربمع
تجاری،خدماتی  70درصد هزینه های پروانه های ساختمانی و(شامل عوارض پایره و خرید تراکم) اخا گردد.
-3حداکثر تخفیفات ایام –سرمایه گااری – بافت های فرسوده و سمکونتگاهای ایمر رسممی و سمایر تخفیفمات نبایمد از
50درصد بیشتر گردد.
-4کلیه اماکن ،شرکتها ،ارگانها ،ادارات دولتی ،سازمانها و موسسات عمومی وابسته به دولمت ،بانکهما ،موسسمات ممالی و
اعتباری ،که تامین اعتبار آنان از بوجه دولتی می باشد مشمول تخفیف نممی گمردد .و در کلیمه محاسمبات آیمتم همای
عوارضات متعلقه این دفترچه مشمول سه برابر ضرای 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 در همان زمان اخا گردیده باشد مورد تایید بوده و تا یک سال از پرداخت مابه
تفاوت معاف بوده و بعد از یک سال  %50ما به التفاوت عوارض به نرخ روز مشرو به رعایت ضوابط شهر سازی اخا گردد.
تبصره  : 2اعتبار بازدید کارشناسی ساختمان حداکثر یکماه بوده و پرداخت هزینه کارشناسی برابرمصوبه شورای اسممی
شهر جهت هر پاسخی الزامی می باشد.
شهردار شیروان
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تبصره  : 3در صورتیکه در زمان اخا 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 ماکور
در زمان مراجعه شهروند اقدام به وصول نماید.
تبصره  :4صدور پایانکار ساختمان عموه 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
تخری قسمتی از بنای قبلی بوده و در زمان پایانکار از تخری بنای ماکور خودداری نماید  ،برابر ضوابط مجدد سحح
اشغال مجاز باتوجه به وجود بنای ماکور محاسبه و اختمف بنای بدست آمده با وضعیت موجود به عنوان بنای مازاد به
کمیسیون ماده صد اجرا و تقاضای صدور رای تخری و هزینه های متعلقه برابر ضوابط و مصوبات اخا خواهد گردد.
تبصره  :6درصورتی که حیا خلوت با شیشه و سازه شفاف بعد از احداث بنا پوشش شده باشد ،جز زیربنا و سحح اشغال
محاسبه نمی گردد.
تبصره  : 7عوارض صدور پروانه احداث بنا شامل  :عوارض مسکونی  ،عوارض پایره تجاری و خدماتی ، ،خرید تراکم  ،کسری واحدهای مازاد
عدد شاخص  ،کارشناسی  ،عوارض پیش آمدگی وعوارض فضای سبز وآتش نشانی می باشد.
تبصره : 8جهت موسسات دولتی و شرکتهای وابسته به دولت و موسسات عمومی و واحد های وابسته به آنها سه برابر ضرای کاربری مربوطه
محاسبه می گردد.
تبصره  :9در این دفترچه ارزش منحقه ای شهرداری ممک عمل مصو شورای شهر سال  1401می باشد.
تبصره:10چنانچه ملکی دارای چندین بر باشد در محاسبه عوارضات معبر با ارزش معاممتی باالتر مد نظر می باشد و همچنین درصورتیکه
ملکی در میدان یا فلکه واقع شده است عوارض براساس باالترین قیمت منحقه ای جبهه خیابانی که میدان با فلکه منشع می گیرد محاسبه
خواهد شد.
تبصره :11در صورت عدم تصوی
قابل محاسبه خواهد بود.
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نام عوارض :عوارض بر پروانه ساختمانی مسکونی (درحد یا مازاد بر تراکم پایه ) بصورت تک واحدي
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

مرجع تصویب کننده  :شورای اسممی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

Z*T*A

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

مصوب شورا

عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی بصورت

ماخذ و نحوه

پیشنهادی

تک واحدی به ازای هر متر مربع زیربنای مسکونی

محاسبه1400

سال1401

1

تا زیربنای  100مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

2

اززیربنای  100مترمربع تا زیربنای  150مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

3

اززیربنای  150مترمربع تا زیربنای  200مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

4

اززیربنای 200مترمربع تا زیربنای  300مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

5

اززیربنای  300مترمربع تا زیربنای  400مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

6

اززیربنای  400مترمربع تا زیربنای  500مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

7

اززیربنای  500مترمربع تا زیربنای  600مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

8

از زیربنا  600متر مربع به باال

5× T×A

6× T×A

6× 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 اسووتور ،سووونا ،دکوووزی بوورای اسووتفاده اختصاصووی ما ووک بووا رعایووت وووابط و
مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع طبق عوارض مسکونی و حداکثر 50%زیربنای همان طبقه قابل وصول می باشد .
تبصره  :3مساحت پارکینو

شووتین

زبا وه و خور پشوته بوا رعایوت ووابط طور تفصویلی شوامل محاسوبه عووارض نموی دوردد .سوقف

متووراخ خرپشووته برابوور وووابط طوور تفصوویلی بوووده و بوویش از ن در حکووا ا ووافه بنووا بوووده و عووالوه بوور دریمووه مشوومول عوووارض نی و
خواهد بود .
تبصررره: 4در عوووارض انبوواری تووا  3مترمربووع بووه ازای هوور واحوود رایگووان و مووازاد بوور ن تووا حووداکثر حوود م وواز طوور تفصوویلی برابوور ایو
تعرفه محاسبه و اخذ دردد.
تبصررره  :5احوداث سووایبان درحیوواص در صووورتیکه خووارا از سوطح اشووجال م وواز باشوود صوورفاخبرای پوارپ خودروبووا خرپایووه فلو ی وسووقف
ایرانیووت ،چادر،برزنووت درقطعووات شووما ی وشوورقی مشووروص براینکووه حووداکثر مسوواحت ن 18مترمربووع باشوود مشوومول عوووارض نوواهوود
شد وبویش از 18متور مربوع تولوف بووده و مسواحت موازاد سوایبان بوه مواده صودارداع خواهدشود(.رعایت ووابط طور تفصویلی ا اموی
است)
تبصررره  :6احووداث سووایبان یووا االچیووق در پشووت بوواب بووا خرپووای فل و ی و سووقف ایرانیووت یووا سووبک در صووورتی کووه تنهووا دو طوور

ن بووا

حوداکثر ارتفوواع دیوووار  1.10متوور محصووور شووده باشوود بووا مسوواحت تووا  15متوور مربووع مشوومول عوووارض مووذکور نوواهوود شوود .بووا رعایووت
مشرفیت دهت م اوری  .در غیر اینصورت تولف بوده و از طریق ماده صد اقداب خواهد شد.
تبصره  :7امالکی که دارای اسناد تفکیکی پارتمانی می باشند درصورتیکه یکی از ما کی تقا ای احداث بنا ،توسعه و تجییر نقشه داشته باشد
اخذ ر ایت کتبی کلیه ما کی

ا امی است .

 :Tارقام قید شده در دفترچه ارزش منحقه ای مصو شورای اسممی شهر.
 =zضرای جدول فوق
 =Aمساحت
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نام عوارض :عوارض بر پروانه ساختمانی مسکونی (درحد یا مازاد بر تراکم پایه ) مجتمع ها و آپارتمان هاي مسکونی
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها

شماره و تاریخ الیحه:

مرجع تصویب کننده  :شورای اسممی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده

شماره و تاریخ مصوبه:

50قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

Z*T*A

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی

ماخذ و نحوه

پیشنهادی
سال1401

مصوب شورا

م تمع ها و پارتمان های مسکونی زیربنای مفید

محاسبه1400

1

تازیربنای  100مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

2

تازیربنای  100مترمربع تا زیربنای  200مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

3

اززیربنای  200مترمربع تا زیربنای  300مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

4

اززیربنای  300مترمربع تا زیربنای  400مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

5

اززیربنای  400مترمربع تا زیربنای  600مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

6

اززیربنای  600مترمربع تازیربنای  1500مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

7

اززیربنای  1500مترمربع تازیربنای  2500مترمربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

8

بیش از  2500متر مربع

5× T×A

6× T×A

6× T×A

تبصره  : 1منظوور از واحود مسوکونی چنود واحودی  ،اعیوانی اسوت کوه بوا اخوذ م ووز الزب از شوهرداری در سوطح یوا ارتفواع بویش از یوک
واحد مسکونی احداث دردد.
تبصره  :2مسواحت پارکینو  ،شووتین

زبا وه و خور پشوته بوا رعایوت ووابط طور تفصویلی شوامل محاسوبه عووارض نموی دوردد .سوقف

متووراخ خرپشووته برابوور وووابط طوور تفص ویلی بوووده و ب ویش از ن در حکووا ا ووافه بنووا بوووده و عووالوه بوور دریمووه مشوومول عوووارض نی و
خواهد بود .
تبصررره  :3در صووورت درخواسووت متقا وویان دهووت احووداث اسووتور ،سووونا ،دکوووزی بوورای اسووتفاده اختصاصووی ما ووک بووا رعایووت وووابط و
مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع طبق عوارض مسکونی تا حداکثر 50%زیربنای همان طبقه قابل وصول می باشد.
تبصره  :4در عوارض انبواری توا  3مترمربوع بوه ازای هور واحود رایگوان و موازاد بور ن توا حوداکثر حود م واز طور تفصویلی برابور ردیوف
 1ای تعرفه محاسبه و اخذ دردد.
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نام عوارض :عوارض پذیره تک واحدي با کاربري تجاري
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

Z*T*A

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:

عوارض پذیره تجاری یک متر مربع با دهنه وارتفاع

ماخذ و نحوه

مجاز غیر مقرر طرح های جامع وتفصیلی به ازای

محاسبه1400

پیشنهادی سال 1401

مصوب شورا

هرمتر مربع
1

زیرزمی

10×T ×A

12×T ×A

12×T ×A

2

همکف

14×T ×A

17×T ×A

17×T ×A

3

طبقه اول

7×T ×A

8.5×T ×A

8.5×T ×A

4

طبقه دوب و سوب

4.5×T ×A

5.5×T ×A

5.5×T ×A

3.5×T ×A

4.5×T ×A

4.5×T ×A

× 4.5×T

4.5×T ×A
5×T ×A
6.5×T ×A

5

طبقه چهارب به باال

6

نیا طبقه (با ک داخل مجازه)

× 3.5×T

7

زیر زمینی و طبقات با استفاده از انباری ت اری

4×T ×A

5×T ×A

8

انباری ت اری همکف

5.5×T ×A

6.5×T ×A

تبصووره( : )1واحوودهای اداری بانکها،مو سووات مووا ی و اعتبوواری ،بیمووه هووا و سووایر ادارات و شوورکتهای وابسووته بووه دو ووت و موسسووات عمووومی
شامل تعرفه هوووووای فوق نمی باشد و می بایستی معادل سه برابر رایب ددول فوق محاسبه دردد
تبصووره (: ) 2عوووارض پووذیره زیوورزمی (پووایی توور از همکووف) چناناووه قابلیووت ت وواری شوودن را داشووته باشوود بووه ازای هوور طبقووه پووایی توور از
زیووووورزمی اول  %20کمتووووور از عووووووارض پوووووذیره زیووووورزمی اول بووووورای هووووور متووووور مربوووووع محاسوووووبه خواهووووود شووووود.
تبصووره ( :)3در صووورت نوسووازی بناهووای ت وواری مودووود کووه قب ول از تصووویب او ووی طوور دووامع سووال  1365شووهر شوویروان بوووده و یووا دارای
سابقه پرداخوت عووارض پوذیره  ،و پارکینو

یوا م ووز پروانوه ت واری از شوهرداری موی باشوند بنوای ت واری مودوود بور اسوا

تفصوویلی و طبووق دفترچووه تعرفووه سووال مرادعووه بووه می و ان  % 50عوووارض پووذیره و پارکین و

ووابط طور

بمی و ان زیربنووای قوودیا دریافووت دووردد .و ای و

تبصووره مشوومول بنووای ت وواری فاقوود سووابقه نمووی باشوود .همانووی در صووورت افوو ایش عرصووه چناناووه امکووان تووامی پارکینوو

میسوور باشوود

مشمول ای تبصره نمی باشد .
تبصره ( :)4تاالرهای پذیرایی و جهانگردی با هر مساحتی یک در بند محسوب می دردندو با عوارض کاربری ت اری طبق عوارض ارزش اف وده ناشی از
تجییر کاربری محاسبه می دردد.
تبصره ( :)5در صورتی ملکی ،به صورت واحد ت اری تلقی می دردد که دارای م وز ت اری یا پروانه ساخت ت اری یا سابقه پرداخت عوارض
پارکین

و عوارض ویژه ت اری از شهرداری و یا سند یک باب دکان بوده و قبل از تصویب او ی طر دامع سال  1365شهر شیروان بصورت

ت اری استفاده شده باشد و با اخذ استعالب از م مع امور صنفی وتشویص شهرداری و عکس هوایی و فیش ب و برق و.در اینصورت صرفاخ عوارض
پذیره ت اری محاسبه و دریافت می شود .د در مواردی که سابقه پرداختی داشته باشند .
تبصره ( :)6در محاسبه عوارض پذیره ت اری تک واحدی به استثناء نیا طبقه و انباری ت اری با دهانه بیش از حد م از طر تفضیلی فرمول
مبنای محاسبه قرار می دیرد.

(=L0طول دهنه م از=برابر وابط طر تفصیلی = L ،طول دهانه مودود  k= ،رایب ددول فوق = S ،مساحت =n ،تعداد دربند )
تبصره) :)6عوارض پذیره نیا طبقه ت اری خارا از زیربنای مفید ت اری در قسمت فوقانی کاربری غیر ت اری %50عوارض پذیره همکف محاسبه می دردد

تبصره  :)7در کلیه م تمع های ت اری رعایت دبهه بندی مصوب ای دفترچه حاظ و محاسبه دردد.

تبصره ( :) 8عوارض ت اری در امالکی که دارای رای کمیسیون ماده صد می باشند با ریب دو محاسبه دردند.
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رئیس شورای اسالمی شهرشیروان
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض:

عوارض پذیره چند واحدي با کاربري تجاري

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

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

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض پذیره یک متر مربع از چند

ماخذ و نحوه محاسبه

واحد تجاری با ارتفاع دهنه مجاز

عوارض 1400

مصوب شورا

پیشنهادی سال1401

مقرر در ضوابط طرح مصوب
مورد عمل برای هرمتر مربع

1×T×(n+10) ×A

1.2×T×(n+10) ×A

1.2×T×(n+10) ×A

2

همکف

1.40×T×(n+10) ×A

1.7×T×(n+10) ×A

1.7×T×(n+10) ×A

3

طبقه اول

0.7×T×(n+10) ×A

0.85×T×(n+10) ×A

0.85×T×(n+10) ×A

4

طبقه دوب و سوب

0.45×T×(n+10) ×A

0.55×T×(n+10) ×A

0.55×T×(n+10) ×A

5

طبقه چهارب و باالتر

0.35×T×(n+10) ×A

0.45×T×(n+10) ×A

0.45×T×(n+10) ×A

6

نیا طبقه (با ک داخل مجازه)

0.35×T×(n+10) ×A

0.45×T×(n+10) ×A

0.45×T×(n+10) ×A

7

انباری ت اری طبقات و

0.4×T×(n+10) ×A

0.5×T×(n+10) ×A

0.5×T×(n+10) ×A

1

زیرزمی

زیرزمینی
8

انباری ت اری طبقه همکف

0.6×T×(n+10) ×A

0.65×T×(n+10) ×A

0.65×T×(n+10) ×A

تبصررره( : )1واحوودهای اداری بانکها،مو سسووات مووا ی و اعتبوواری ،بیمووه هووا و سووایر ادارات و شوورکتهای وابسووته بووه دو ووت و موسسووات
عمومی شامل تعرفه هوووووای فوق نمی باشد و می بایستی معادل سه برابر رایب ددول فوق محاسبه دردد
تبصره(: )2م تمع ت اری عبارت است از م موعه واحدهای ت اری و دفترکار در یک ما کیت با تعداد  4واحد ت اری یا بیشتر کوه دارای ورودی
ها و فضاهای عمومی مشترپ و درارتباص با یکدیگر می باشند.
تبصره ( : )3در محاسبه عوارض پذیره م تمع های ت اری مانند پاساخ،تیماه،سرای و امثا ها ،تا عمق  10متر بر اسوا

 Tارزش معوامالتی و موازاد  10متور

برابر80% Tمازاد بر  20متر  60% Tومازاد بر  30متر  50% Tو مازاد 40متر  40% Tارزش معامالتی دبهه اول مالپ عمل می باشد مشروص بر اینکوه خوری
دبهه از کوچه ی پشتی ملک کمتر نباشد.
تبصره (:)4

واحدهای ت اری که به صورت م تمع و پاساخ احداث می شوند.فضای مشاعی مشمول عوارض پذیره نوواهد بود و غیر ن مشمول عوارض پذیره خواهد بود.

تبصررره):)5در صووورت نوسووازی بناهووای ت وواری مودودکووه قبوول از تصووویب او ووی طوور دووامع شوویروان سووال  1365ت وواری بوووده و یووا دارای سووابقه
پرداخت عوارض پوذیره ،عووارض پارکینو

یوا م ووز پروانوه ت واری از شوهرداری موی باشوند .بنوای ت واری مودوود بور اسوا

طبووق دفترچووه تعرفووه سووال مرادعووه بووه می و ان  %50عوووارض پووذیره ت وواری وعوووارض پارکین و

ووابط طور تفصویلی و

(.در صووورت عوودب امکووان تووامی پارکین )محاسووبه و

دریافووت دووردد و ای و تبصووره مشوومول بنووای ت وواری فاقوود سووابقه نمووی باشوود.همانی در صووورت اف و ایش عرصووه چناناووه امکووان تووامی پارکین و

میسوور

باشد مشمول ای تبصره نمی باشد

تبصره ( :)6در صورتی ملکی ،به صورت واحدت اری تلقی می دردد که دارای م وز ت اری یا پروانه ساخت ت اری یا سابقه پرداخت عوارض پارکین

و

عوارض ویژه ت اری از شهرداری و یا سند یک باب دکان بوده و و در عکس هوایی و فیش ب و برق قبل از تصویب او ی طر دامع سال  1365شهر

شیروان بصورت ت اری مورد استفاده قرار درفته باشد.
تبصره ( :)7عوارض پذیره ت اری در امالکی که دارای رای کمیسیون ماده صد می باشند با ریب دوبرابر ددول محاسبه دردند.

تبصره ( :)8در کلیه م تمع های ت اری رعایت دبهه بندی مصوب ای دفترچه حاظ و محاسبه دردد.

شهردار شیروان

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نماینده وزارت کشور

31

32

دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض پذیره با کاربري آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی ،هنري ومذهبی
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

Z*T*A

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:

عوارض به ازای هر متر مربع

مصوب سال 1400

پیشنهادی سال

مصوب شورا

1401

5 ×T ×A

6 ×T ×A

6 ×T ×A

2

همکف

5 ×T ×A

6 ×T ×A

6 ×T ×A

3

طبقه اول

5 ×T ×A

6 ×T ×A

6 ×T ×A

4

طبقه دوب

5 ×T ×A

6 ×T ×A

6 ×T ×A

5

طبقه سوب به باال

5 ×T ×A

6 ×T ×A

6 ×T ×A

6

نیا طبقه

5 ×T ×A

6 ×T ×A

6 ×T ×A

7

انباری در زیرزمی یا همکف

5 ×T ×A

6 ×T ×A

6 ×T ×A

8

اماک ورزشی دارای موافقت از تربیت بدنی

5 ×T ×A

6 ×T ×A

6 ×T ×A

9

مسادد ،دارا قر ن ،حوزه علمیه و...برابر تراکا پایه

2.5 ×T ×A

3 ×T ×A

3 ×T ×A

زیرزمی

1

تبصره ( :)1شرکت ها و موسسات دو تی و وابسته به دو ت و موسسات عمومی و واحدهای وابسته به نها که اساسنامه نها بازردوانی باشود
پل زیربنا مشمول تعرفه پذیره ت اری صفحه  5دفترچه عوارض محلی خواهد شد در غیر اینصورت 3برابر رایب ددول فوق محاسبه می دردد .
تبصره(:)2درصورتی که متو یان ساختمان های ذکر شده در تبصره  1برخال

پروانه ساختمانی صادره نسوبت بوه افو ایش بنوا یوا تبودیل ن

اقداب نمایند پس از طر پرونده در کمیسیون ماده  100عالوه بر دریمه کمیسیون ب
دریمه پایانکار صادر شود مابقی عوارض متعلقه و پذیره وصول میشود  .بر اسا

تبصره  5کمیسیون مواده 100کوه فقوط پوس از اخوذ

دادنامه شماره  587مورخه  83/11/25و همانی داد ناموه

شماره  48مورخه  85/2/3هیات عموی دیوان عدا ت اداری پس از وصول درایا ساختمانی به نرخ زمان وقوع تولف  ،عوارض متعلقه به نورخ
روزمحاسبه و اخذ میگردد.
تبصره(: )3طبق بند 24ماده  55قانون شهرداری ها دا ر کردن دفتر وکا ت ومطب و دفتراسناد رسمی و ازدواا و طالق و دفتر روزناموه و
م له و دفتر مهندسی بوسیله ما ک حداکثر تا 24مترمربع از نظر ای قانون استفاده ت اری محسوب نمی شود.
تبصره( :)4اماک ومستحدثات فاقدسقف مانند زمی ورزشوی  ،مفوی تتواتر  ،پیسوت دوچرخوه سوواری و %50 ...عووارض مسواحت کواربری
مربوطه به ازای هرمترمربع اخذ می دردد .
در خصوص ردیف  9چناناه متو ی مردب باشند رایب 0و در صورتیکه متو ی ن سازمانها  ،ادارات و دستگاههای دو تی باشند برابر ردیف
9ددول محاسبه و اخذ می دردد
تبصره( :)5بوا تودوه بوه مواده  11الیحوه در مود پایودار وه ینوه شوهرداریها ودهیاریهوا کوه بوه پیشونهاد وزارت کشوور دردلسوات 97/5/7
و 97/5/10هیتت وزیران به تصویب رسیده است هردونه توفیف،معافیت وبوشوددی اعا از عوارض قانونی وبهای خدمات قانونی شوهرداریها
ودهیاریهوووا بوووه مودوووب مصووووبات دو وووت پوووس از توووامی

ن در بوددوووه سووونواتی کشوووور ممکووو خواهووودبود( .کلیوووه امووواک

،موسسات،سازمانها،شرکتها،ادارات واردانهای دو تی که منابع تامی اعتبار از بودده دو ت می باشد مشمول توفیف ومعافیت نمی باشد)

شهردار شیروان

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

نماینده وزارت کشور
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض پذیره با کاربري بهداشتی  -درمانی
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور
ردیف

مصوب سال 1400

عوارض به ازای هر متر مربع

پیشنهادی سال

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77
مصوب شورا

1401

10 ×T ×A

12 ×T ×A

12 ×T ×A

2

همکف

10 ×T ×A

12 ×T ×A

12 ×T ×A

3

طبقه اول

10 ×T ×A

12 ×T ×A

12 ×T ×A

4

طبقه دوب

10 ×T ×A

12 ×T ×A

12 ×T ×A

5

طبقه سوب به باال

10 ×T ×A

12 ×T ×A

12 ×T ×A

6

نیا طبقه

10 ×T ×A

12 ×T ×A

12 ×T ×A

7

انباری در زیرزمی یا همکف

5 ×T ×A

6 ×T ×A

6 ×T ×A

زیرزمی

1

تبصره ( : )1مطب پ شکان ،دندانپ شکان ،رادیو وخیست ها ،سونودرافی ،داروخانه ها در صورت تقا ای صدور پروانه ساختمانی موتلط در یوک بنوا
مشروص به اینکه وابط و مقررات داری مقرر در طر مورد عمل ،ان اب ای امر را مقدور بداند ،عوارض متعلقه برای هر کاربری بطور ددادانوه
و بر اسا

تعرفه مربوص محاسبه خواهد شد.

تبصره ( :)2مطب پ شکان ،دندانپ شکان ،رادیو وخیست ها ،سونودرافی از پرداخت عوارض ت اری معا

می باشند .داروخانه ها بوه عنووان ت واری

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

شهردار شیروان

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض پذیره با کاربري اداري (احداث اعیانی)و بناهاي انتظامی
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77
 =Z*T*Aعوارض پذیره اداری

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع عوارض

1

همکف

2

طبقه اول

3

طبقه دوب به بعد

4

زیرزمی و انباری

5

نیا طبقه

ماخذ و نحوه

پیشنهادی سال1401

مصوب شورا

محاسبه عوارض به
ازای هر متر
مربع1400

24*T ×A

30*T ×A

30*T ×A

تبصره( : )1وصول عوارض م بور در خصوص واحد های اداری می باشد که رعایت ووابط و مقوررات مربووص از دملوه طور
مصوب(هادی،تفصیلی) حسب مورد ،مالپ عمل قرار میگیرد.
تبصره ( :)2پس ازاخذ م وز از کمیسیون ماده  5در صورتیکه سطح اشوجال ،موازاد بور ووابط طور تفصویلی باشود.به ازای هور
مترمربع بنای مازاد بر سطح اشجال م از عالوه بر رایب ددول فوق15* T ،نی دهت هرمترمربع مازاد درهرطبقه محاسوبه و
اخذمی دردد.

شهردار شیروان
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض پذیره با کاربري صنعتی
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

Z*T*A

طریق محاسبه عوارض:
عوارض صنعتی

ماخذ و نحوه

پیشنهادی سال1401

مصوب شورا

ردیف

محاسبه عوارض به
ازای هر متر
مربع1400
زیرزمی

1
2

همکف

3

طبقه اول و به باال

4

انبار صنعتی

12×T ×A

6×T ×A

14×T ×A

7×T ×A

14×T ×A

7×T ×A

تبصره ( :)1وصول عوارض م بور در خصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشود و یوا نکوه کواربری غیرمورتبط
بوده که با طر مو وع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده  5حسب مورد تجییور کواربری یافتوه باشود برابور ورایب دودول فووق
محاسبه و اخذ می دردد.
تبصره ( :)2چناناه در قسمتی از کاربری مذکور ،واحدهای مسکونی ،ت اری یا اداری احداث شود ،عوارض ن مطابق تعرفوه هوای
مربوطه وصول خواهد شد .
تبصره( :)3عوارض بنای دلوانه های مسقف کشاورزی با مصا ح مانند :پو یکا ،چوب و پوشش پالستیک و شیشه مشمول عوارض نمی
شود.

شهردار شیروان
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض پذیره با کاربري کارگاهی و تاسیساتی
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

Z*T*A

طریق محاسبه عوارض:
عوارض صنعتی

ماخذ و نحوه

پیشنهادی سال1401

مصوب شورا

ردیف

محاسبه عوارض
به ازای هر متر
مربع1400
زیرزمی

1
2

همکف

3

طبقه اول و به باال

4

انبار صنعتی

تبصره( :)1درصورت داشت

شهردار شیروان

12×T ×A

6×T ×A

14×T ×A

7×T ×A

14×T ×A

7×T ×A

انباری متصل به کارداه برای محاسبه عوارض انباری طبق فرمول ددول فوق محاسبه و اخذ دردد.
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

عوارض پذیره صدورپروانه جهت هتل ها و اماکن گردشگري و مسافرخانه ها

نام عوارض:

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

Z*T*A

نحوه محاسبه عوارض:
ردیف

عوارض به ازای هر متر مربع

مصوب سال

پیشنهادی سال 1401

مصوب شورا

1400

1

هتل ها و اماک دردشگری و مسافرخانه ها

10 ×T ×A

12 ×T ×A

12 ×T ×A

2

فضاهای ت اری داخل هتل ها و تاالرهای داخل هتل

30 ×T ×A

35 ×T ×A

35 ×T ×A

تبصره( : )1به استناد قانون ماده  8قانون توسعه صنعت ایرانگردی و دهانگردی عوارض پذیره صدور پروانه دهت هتل ها و امواک
دردشگری و مسافرخانه ها با بوش صنایع خواهد بود و برابر رایب ددول مذکور محاسبه میگردد .
تبصره( :) 2تا سقف  %15سطح اشجال م از از زیربنای همکف دهت کاربریهای دانبی ( ت اری و تاالر ) منظور شده و با ای تعرفه
و مازاد بر ن طبق تعرفه کاربری مورد استفاده و اخذ می دردد .

شهردار شیروان
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض صدور پروانه ساختمانی کاربري هاي مختلف
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

ماخذ و نحوه محاسبه
ردیف

ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

Z*T*A

طریقه محاسبه عوارض:

نوع کاربری صدور پروانه ساختمانی

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:

پیشنهادی سال 1401

مصوب شورا

عوارض 1400
سرپوشیده

رو باز

سرپوشیده

رو باز

سرپوشیده

رو باز

1

حمل و نقل و پایانه ها

8.5×T ×A

4×T ×A

10×T ×A

5×T ×A

10×T ×A

5×T ×A

2

انبارداری

7.5×T ×A

3.5×T ×A

9×T ×A

4.5×T ×A

9×T ×A

4.5×T ×A



جایگاه سوخت

*

*

 × T

×T

 × T

×T



استخر عمومی

*

*

 × T

×T

 × T

×T



خدماتی بند 24ماده  55قانون شهرداری
و مشاغل خانگی

 % 75عوارض پذیره تعرفه پذیره با کاربری تجاری

6

تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب،
پست ترانسفورماتور ،پست گاز ،پست
مخابرات و غیره،کیوسک تلفن

مجوز صدور در امالک
خود ادارات

T×A×600

T×A×600

7

آنتن های رادیویی،دیتا ،مایکروویو،ایرانسل،
همراه اول ،رایتل و غیره(منصوب بر بام
ساختمانها)

T×A×220

× T× H× 300

× T× H× 300

8

دکل های برق و مخابرات ( )BTSکیوسک
تلفن و امثال آن

مجوز صدور در امالک
خود ادارات

T×A×900

T×A×900

9

سایر اشیاء و همچنین سایر کاربری های
تبلیغاتی و غیر مخابراتی و دوربین های
هواشناسی

T×A×220

T×A×250

T×A×250

تبصره  :1استخرهاي آب کشاورزي 25درصد ردیف 4جدول فوق عمل گردد.
تبصره  : 2استخرهاي روباز آب با کاربري تأسیسات برابر با  T.1به ازاء هر متر مربع عمل گردد.
تبصره  : 3طبق بند 24ماده  55قانون شهرداري ها دائر کردن دفتر وکالت ومطب و دفتراسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی بوسیله مالـک از نظـر
این قانون استفاده تجاري محسوب نمی شود( .در صورت تغییر قانون در مجلس تبصره فوق کم لن یکن تلقی می گردد).
تبصره:4حداقل مساحت مورد محاسبه این تعرفه  10مترمربع می باشد.
تبصره:5صدور مجوز احداث کیوسک (نصب) تلفن با مبناي  50درصد جدول فوق محاسبه می گردد.

=Hارتفاع و =Sمساحت

شهردار شیروان
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض:

ارزش معامالتی ساختمان مو وع تبصره 11ماده صد قانون شهرداریها

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

جدول ارزش معامالتی جرائم تخلفات ساختمانی با کاربریهاي (مسکونی  ،تجاي ،اداري،صنعتی و سایر کاربري ها) موضوع تبصره  11ماده صد قانون شهرداریها در سال 1401

شرح گروه های ساختمانی
در تمام طبقرا

( بره ازا

نررروع اسرررتفاده مسررر ونی-

نرروع اسررتفاده مسرر ونی-

نوع استفاده تجراری –اداری

نرروع اسررتفاده صررنعتی و

پارکینگ حرداکرر سره سرقف

پارکینرررررگ مازادسررررره

(تعرفه به ریال)

سررایرکاربریها (تعرفرره برره

(تعرفه به ریال )

سقف(تعرفه به ریال )

ریال)

ردیف

هر مترمربع)
Qمصررررروب

Qپیشنهادی

Qمصررروب

Qپیشنهادی

Qمصررروب

شرررررورا در

سال 1401

شررررورا در

سال 1401

شررررورا در

سال 1400

سال1400

Qپیشنهادی
سال 1401

سال 1400

Qمصرروب

Qپیشنهادی

شرررورا در

سال 1401

سال 1400

1

تمام اسکلت بتنی و فلزی و
سوله

2600000



2800000



4/000/000



2700000



2

نیمه اسکلت فلزی و بتنی

2100000



2300000



3500000



2200000



3

آجری،آهنی و بلوک
سیمانی یا سنگی باهرنوع
سقف

1650000



1750000



2900000



1900000



4

آجری با سقف چوبی

1300000



14000000





1500000



5

سقف ایرانتی (فقط فضای
سایبان)

1300000



1400000



2200000



1500000



6

خشت و گل

900000



900000

1700000



950000



7

انواع مخزن اعم از زمینی و
هوایی به ازا هر متر مکع
حجم مخزن

8

سکوها و باراندازها و
محوطه های تاسیسات به
ازا هرمترمربع

 =Kضریب منطقه

2700000

1850000





2900000

1900000

=Qارزش معامالتی اعیان






2500000

2900000

2500000





2800000

2200000





 =Tارزش منطقه ای

بلوک 1.3 =a
بلوک 1.1 =b
بلوک 1 =c

**K*Qضرایب الزم طبق صفحه توضیحات = ارزش معامالتی ساختمان
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض:

ارزش معامالتی ساختمان مو وع تبصره 11ماده صد قانون شهرداریها

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون مالیات
بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

توضیحات جدول ارزش معامالتی جرائم تخلفات ساختمانی با کاربریهاي (مسکونی  ،تجاي ،اداري،صنعتی و سایر کاربري ها) موضوع
تبصره  11ماده صد قانون شهرداریها در سال :1401
تبصره -1در صورت افزایش ارتفاع پارکینگ-پیلوت با هر نوع سازه  %50مبالغ ارزش معامالتی جرائم ساختمانی با همان کـاربري محاسـبه
گردد.
تبصره -2ارزش معامالتی ساختمان بابت کسري پارکینگ یا عدم احداث پارکینگ (موضوع تبصره  5ماده صد قانون شهرداریها) بـه شـرح
ذیل محاسبه خواهد شد که  Tقیمت منطقه اي مصوب خواهد بود و ضریب آن توسط کمیسیون ماده صد تعیین خواهد شد.
جهت کسري پارکینگ در کاربري مسکونی  T120ودر صورت افزایش طبقه مازاد ضوابط که راي بر جریمه صادر گردد بابت کسري پارکینگ
ان  T 140و جهت کسري پارکینگ با کاربري تجاري  T200محاسبه میگردد
جهت کسري پارکینگ در کاربري اداري،بانک و موسسات مالی و اعتباري  T 220محاسبه میگردد
بند -1بناهاي که داراي پروانه ساختمانی یا تاریخ احداث آنها بعد از تاریخ  86/01/01باشد بابت ارزش معامالتی ساختمانی کسري پارکینگ،
یا عدم احداث پارکینگ برابر ضرایب فوق محاسبه می گردد.
بند -2بناهاي که داراي پروانه ساختمانی یا تاریخ احداث آنها قبل از تاریخ  86/01/01باشد ،بابت ارزش معامالتی ساختمانی کسري پارکینگ،
یا عدم احداث پارکینگ  %30درصد ضرایب فوق الذکر محاسبه می گردد.
تبصره  -3ارزش معامالتی ساختمانی بدون پروانه در حد تراکم در کاربري مربوط به میزان  8برابر ارزش گروه ساختمانی (8ردیـف جـدول
ارزش معامالتی ساختمان ) فوق الذکر محاسبه می گردد.
تبصره  -4ارزش معامالتی گروه ساختمانی براي بناهاي احداثی خارج از محدوده خدماتی بغیراز مسیر طرح ورودي هاي شـرقی و غربـی و
جنوبی شهر(محدوده مصوب)  50درصد جرائم ردیفهاي جدول ارزش معامالتی ساختمان و براي بناهاي احداثی خارج از محدوده خـدماتی
واقع در مسیر طرح ورودي هاي شرقی و غربی و جنوبی شهر(محدوده مصوب)  70درصد جرائم ردیفهاي جدول ارزش معـامالتی سـاختمان
محاسبه می گردد(.مالک عمل طرح ورودیهاي سال  88میباشد)
تبصره -5در خصوص بناهاي مازاد یا بدون مجوز بعد از راي کمیسیون مبنی بر جریمه و ابقا بناکلیه عـوارض متعلقـه آن مطـابق دفترچـه
عوارضات مصوب سال قابل محاسبه و وصول می باشد.
تبصره-6در صورتیکه راي کمیسیون به پرداخت جریمه در مورد نوع استفاده غیرتجاري با بیش از  %80سطح اشغال یا سقف مازاد ضوابط و
باالتر باشد ارزش معامالتی ساختمان باضریب  1.5محاسبه می گردد.
تبصره-7در صورتیکه راي کمیسیون به پرداخت جریمه با کاربري تجاري با بیش از  %80سطح اشغال و یا مازاد حدنصـاب ضـوابط تجـاري
نسبت به عرض گذر باشد ارزش معامالتی ساختمان باضریب  1.80محاسبه می گردد.
تبصره -8در خصوص اخذ جرایم کسري پارکینگ یا عدم احداث پارکینگ مربوط به بناهاي سال  98و قبل از ان مطـابق فرمـول سـال 98
محاسبه و اخذ میگردد
تبصره-9درکلیه امالک واقع در مرز دو بلوک مبناي محاسبه ضریب  Kارزش بلوک با ضریب بیشتر می باشد
تبصره-10محاس به ارزش معامالتی کلیه امالک واقع در خارج از محدوده شهر و واقع در حریم و همچنین امالک واقع در طرح ورودي مبناي
ضریب  Kبر اساس ضرایب بلوک  Cو رعایت تبصره  4می باشد .
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ارزش افزده ناشی از تبدیل شدن به تجاري (با قابلیت تجاري)

نام عوارض:

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

Z*T*A
عنوان

ردیف

پیشنهادی سال 1400
مجتمع و پاساژ

تجاری تک واحدی

پیشنهادی سال 1401
تجاری تک واحدی

مجتمع و پاساژ

مصوب شورا1401
تجاری تک واحدی

مجتمع و پاساژ

1

زیرزمین

20×T ×A

25×T ×A

25×T ×A

30×T ×A

25×T ×A

30×T ×A

2

همکف

70×T ×A

70×T ×A

85×T ×A

85×T ×A

85×T ×A

85×T ×A

همکف محور مرک ی

80×T ×A

80×T ×A

95×T ×A

95×T ×A

95×T ×A

95×T ×A

3

طبقه اول

15×T ×A

20×T ×A

18×T ×A

25×T ×A

18×T ×A

25×T ×A

4

طبقه دوب

10×T ×A

15×T ×A

12×T ×A

18×T ×A

12×T ×A

18×T ×A

5

طبقه سوب به باال

10×T ×A

15×T ×A

12×T ×A

18×T ×A

12×T ×A

18×T ×A

6

انباری ت اری

 50%ریب همان طبقه

 50%ریب همان طبقه

 50%ریب همان طبقه

م تمع ت اری عبارت است از م موعه واحدهای ت اری و دفترکار در یک ما کیت با تعداد  4واحد ت اری یا بیشتر که دارای ورودی ها و فضواهای عموومی مشوترپ و درارتبواص بوا

یکدیگر می باشند.
محور مرک ی شامل  :خیابان اماب ر ا(ع) و خیابان اماب خمینی(ره) حدفاصل میدان معلا تا میدان امواب علوی(ع) و خیابوان سوعدی توا چهوارراه دلسوتان و خیابوان
کاشانی تا چهارراه دنت و کوچه های منتهی به خیابان اصلی تا عمق  100متر می باشد .
تبصره  : 1امالکی که بر اسا

طر تفصیلی دارای کاربری قابلیت ت اری می باشند .مشمول پرداخوت ایو عووارض بووده و از متقا ویانی کوه بور خوال

پروانوه

ساختمانی نسبت به احداث ت اری اقداب نموده اند پس از طر در کمیسیون ماده صد،طبق رای صادره اقداب خواهد دردید .به استناد رای هیوات عموومی دیووان
عدا ت اداری به شماره دادنامه  587مورخه  83/11/25عالوه بر درایا به نرخ سال ساخت ،عوارض به نرخ روز نی محاسبه و وصول دوردد.همانی امالکوی کوه
دارای مصوبه کمیسیون ماده  5دهت تجییر کاربری می باشند و به استناد مصوبه مذکور ه ینه تجییر کاربری به ت اری را پرداخت نموده اندمشمول دریافت ای
تعرفه نمی باشند.
تبصره  : 2در مورد عوارض قابلیت ت اری در کاربری غیر ت اری تا %20مطابق ددول باال و مازاد  %2تا 2.5 %40برابر – 40تا 3 %60برابر – مازاد  %60تا4.2 %80
برابر – مازاد  4.5 %80برابر ددول مصوب حاظ می شود .
تبصره:3امالکی که برابر طر تفصیلی وطرحهای مصوب دیگر در کاربری ت اری واقع شده اند(ب

امالپ تفکیکی ت اری حاشیه خ دمهوری واستقالل ،بازارچه

های شهرپ اماب وشهرپ ازاددان وکارداههای م احا ) وفاقد پرداخت هردونه عوارض وسوابق ت اری می باشد در صورت استفاده از کاربری ت اری قابلیت
ت اری دهت کل عرصه برابر ددول فوق وتبصره های ذیل ن محاسبه و اخذ می دردد.
تبصر  :4در مورد موسسات ما ی و اعتباری  ،بانک ها  ،شرکت های بیمه و ادارات دو تی و موسسات عمومی معادل  3برابر رایب ددول فوق مالپ عمل می
باشد.
تبصره : 5در صورتی ملکی به صورت ت اری مودود تلقی می دردد که دارای م وز یا پروانه ساخت یا سابقه پرداخت عوارض پارکین

و عوارض ویژه ت اری ویا

سند یک باب دکان باشد
تبصره : 6عوارض ارزش اف وده نیا طبقه ت اری خارا از زیربنای مفید ت اری در قسمت فوقانی کاربری غیر ت اری %50عوارض طبقه همکف طبق ددول
محاسبه می دردد .
تبصره  :7در صورتی که ملک براسا

وابط طر تفصیلی و با بعد از اخذ مصوبه کمیسیون ماده  5از کاربری مسکونی به ت واری تجییور یابود و در صوورتیکه

تراکا ساختمانی از  %200بیشتر دردد قابلیت ت اری با تبصره  2محاسبه و اخذ می دردد .
تبصره  : 8تاالرهای پذیرایی و رستورانها با ضوابط کاربری تجاری محاسبه می شوند.
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نام عوارض :عوارض تفکیک ماده  101براي موارد تبصره  3ماده مذکور و تفکیک قبل از سال 1390
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

با توجه به اینکه به استناد تبصره  3قانون اصالح ماده  101شهرداریها برای تأمین 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 ( )25%و 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 ( )25%از 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.
در محاسبه عوارض در امالک زیر 500مترمربع با توجه به قانون و آراء دیوان نحوه محاسبات به شرح ذیل می باشد.
به ازای هرمترمربع

ماخذونحوه محاسبه 1401

مصوب شورا

ردیف
1

کاربری مسکونی

10×T×A

10×T×A

2

کاربری ت اری

11×T×A

11×T×A

3

کاربری خدماتی

10×T×A

10×T×A

4

خارا از محدوده کمتر از 500مترمربع

10×T×A

10×T×A

 -1اممک با مساحت کمتر از  500مترمربع که سند آنها از طریق ثبت بدون مراجعه به شهرداری(ماده 147و )..که قبل از سال  90اخا شده باشد
و قبمً سهم خدمات شهرداری و حقوقات متعلقه را پرداخت ننموده باشند درکاربری مسکونی و تجاری شش برابر و در سایرکاربری ها باحفظ کاربری
برابر ضرای جدول فوق قابل وصول می باشد.
تبصره  :1در خصوص بند  1چنانچه ملک دارای سابقه قبل طرح (سال ) 65باشد و مساحت عرصه اولیه کمتر از  500مترمربع باشد برابر با جدول
فوق و درصورتی که مساحت عرصه اولیه بیشتر از  500مترمربع باشد شش برابر جدول فوق محاسبه واخا می گردد.
 -2اممکی که اسناد آنها از طریق ثبت و بدون مراجعه به شهرداری و بعد از سال  1390اخا شده است و تمامی اممکی که به صورت قولنامه ای و یا
مشاعی هستند به صورت تبصره های ذیل و با اعمال قانون اصمحی ماده  101انجام می گردد.
تبصره -1چنانچه مساحت سند اولیه کمتر از  500مترمربع باشد برابر با جدول محاسبه و اخا می گردد .
تبصره -2چنانچه مساحت سند اولیه  500مترمربع و باالتر باشدو بعد از بررسی سوابق پرونده اعمال ماده 101می گردد که چنانچه سوابق ملک به
طور دقیق مشخص باشد از طریق اعمال ماده  101و برابر با بند  10صورت جلسه ماده 5مورخه  98/5/07اقدام می گردد و در صورت عدم دسترسی
دقیق به سوابق ملکی صرفاً از باقیمانده( کسر میزان تعریض و سهم خالص مسکونی) عرصه به میزان %25نرخ کارشناسی اخا می گردد.
-4اممکی که طبق ممیزی و نقشه هوایی دارای بناي مسکونی قبل از طرح سال  65و همچنین دارای امتیازات آ و برق قبل از طرح باشند و مساحت حال حاضر
آن با ممیزی سال  65آن عیناً محابقت داشته باشد مشمول عوارض ماکور جهت اممک با مساحت عرصه کمتر از  500متر مربع نمی گردند.

 -5اممکی که دارای بنای قبل از طرح سال  65و امتیازات آ و برق قبل از طرح باشد و باتوجه به سوابق ممیزی طرح سال  65اگر از پمک مادر و
سوابق قبلی مجزی شده و سند اخا نموده باشد مشمول عوارض محابق با بند های فوق می گردند.
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نام عوارض :عوارض کسري حد نصاب تفکیک عرصه و کسري شاخص تقسیم
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

عوارض ماکور جهت اممک و اسنادی که جهت ت فکیک به شهرداری مراجعه می نمایند یا اسناد و اممکی که مساحت یا بر آنها از حد

Z*T*A

نصا ضوابط کمتر می باشد قابل محاسبه است .
نحوه محاسبه1400

نحوه محاسبه 1401

مصوب شورا

کسری مساحت عرصه مسکونی

30*T*A

35*T*A

35*T*A

کسری مساحت تجاری

24*T*A

30*T*A

30*T*A

کسری بر مسکونی و تجاری

30*T*A

35*T*A

35*T*A

 -1عوارض کسری مساحت مسکونی جهت تمامی قحعات تاسقف  200مترمربع طبق جدول محاسبه و اخا می گردد .
تبصره -1جهت ممانعت از تفکیک زیر حدنصا صرفاً در اراضی تفکیکی جدید (از سال  1401به بعد و در اسناد با مساحت
باالی  1000مترمربع) چنانچه حدنصا تفکیکی توسط مالکین در هنگام تهیه تقشه تفکیکی رعایت نگردد دو برابر ضرای جدول
فوق اخا می گردد.
تبصره -2جهت اممک قبل طرح سال  65کسری مساحت با حدنصا  180مترمربع محاسبه می شود.
 -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.
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نام عوارض :عوارض کسري عرصه واحدهاي مازاد عدد شاخص تقسیم
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

عوارض کسری مساحت عرصه واحدهای مازاد عدد شاخص :
کاربریهای ت اری – مسکونی – خدماتی :
*  30کسری مساحت عرصه واحدهای مازاد عدد شاخص
عوارض مذکور صرفاخ در زمان صدور پروانه از واحدهای احداثی مازاد عدد شاخص قابل وصول است .
تبصره ا :برابر وابط طر تفصیلی حداقل عرصه مورد نیاز هر واحد مسکونی تا 250مترمربع  ،هرواحد ت اری تا  50مترمربع
و خدماتی هر  50مترمربع  ،به می ان  50مترمربع می باشد که در صورت اف ایش واحدها مازاد عدد شاخص مطابق فرمول
فوق اخذ می دردد.

 -1جهت تبدیل یک واحد به چند واحد عوارض به شرح ذیل اخا می گردد:
الف)چنانچه افزایش واحد های مازاد بر پروانه صادر بوده و به صورتی باشد که شاخص عرصه پاسخگو باشد و با عنایت به بند 12
قسمت  5-2صفحه  13ضوابط طرح تفصیلی عوارض به صورت ذیل قابل اخا می باشد:
جهت ارزش دارای کمتر از 30000هزار ریال به ازای هر واحد دو میلیون تومان جهت ارزش دارای بین  30000تا 80000
برای هرواحد چهار میلیون تومان جهت ارزش دارای بین  80000تا  150000جهت هر واحد پنج میلیون تومان و
برای ارزش دارایی باالی  150000هزار ریال جهت هر واحد شش میلیون تومان.
ضمناً صرفاً جهت واحدهای تجاری افزایش واحد با ضری دو محاسبه می شود.
) چنانچه افزایش واحد های مازاد بر پروانه بوده و به صورتی باشد که شاخص عرصه پاسخگو نباشد پس از اینکه در کمیسیون
ماده  100محرح و تبدیل واحد ابقا گردد عوارضی به میزان  2/5برابر با مبالغ قسمت الف اخا می گردد.
مساحت کسری ازحد نصاب عدد شاخص
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض کسري مساحت اعیان آپارتمان مسکونی و تجاري
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

عوارض کسری مساحت اعیان پارتمان مسکونی و ت اری

ردیف

1

شرح منابع در آمدی

ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

Z*T*A
پیشنهادی در سال

پیشنهادی
سال1401

مصوب شورا

15.5×T ×A

18×T ×A

18×T ×A

1400

به ازاء هر متر مربع

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:

کسری مساحت آپارتمانی مس ونی تا 75
مترمربع
 =Tارزش معامالتی شهرداری مصوب شورای اسالمی که به پیوست دفترچه 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 تف یک قابل وصول می باشد .
تبصره ( -)2برابرضوابط طرح تفصیلی حداقل مساحت اعیانی آپارتمان مس ونی 75مترمربع می باشد زیربنای واحد مس ونی کمتر از 50
مترمربع به عنوان واحد مس ونی تلقی نمی گردد و صدور سند آپارتمان مس ونی 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  %100مس ونی و
احداث بنا اقدام نموده اند اخذ نگردد.
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض:

 :عوارض مازاد بر تراکم پایه

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

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

=T

ارزش معامالتی مصوب 1401

= Aمساحت مازاد تراکا

 = Z*T*Aعوارض

 =Zریب پیشنهادی

سال 1401

عوارض مازاد بر تراکا پایه

ردیف

1

ارزش دارایی  150/000ریال و باالتر

40 × T*A

2

ارزش دارایی  80/000ریال تا  150/000ریال

50 × T*A

3

ارزش دارایی  30/000ریال تا  80/000ریال

60 × T*A

4

ارزش دارایی تا  30/000ریال

70 × T*A

تبصره( :)1تبصره( :)2در سایر کاربریها غیر از مسکونی که در طر تفضیلی تراکا مشوص شده در صورت اف ایش تراکا از
حد م از طر  (،پس از اخذ م وز از کمیته فنی و –یا کمیسیون ماده پنج) مازاد بر تراکا ،از 120درصد به باال برابر با ددول
فوق محاسبه و اخذ می دردد .و همانی

دهت اف ایش تراکا

از  240درصد و باالتر با اعمال

ریب  1/5به ددول فوق

قابل محاسبه می باشد
تبصره( :)2عالوه بر دریافت عوارض فروش تراکا عوارض پذیره نی دریافت می دردد.
تبصره ( :)3در معابر کندرو مشر

باندهای فضای سب و که برابر وابط طر تفصیلی از ا افه طبقه و تراکا استفاده می

نمایند مبلغ ا افه تراکا با ریب  2برابر ددول فوق محاسبه می دردد.
تبصره( :)4در کلیه ارا ی با کاربری ت اری با اعمال ریب 1/5به ددول فوق مازاد بر تراکا پایه قابل محاسبه است.
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض تعمیر ساختمان (تعمیرات اساسی)
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

ردیف

نوع کاربری

نحوه محاسبه (ریال)

1

مسکونی

مطابق عوارض پذیره و سایر وابط صدور پروانه ددید

2

ت اری–صنعتی

مطابق عوارض پذیره و سایر وابط صدور پروانه ددید

3

اداری

مطابق عوارض پذیره و سایر وابط صدور پروانه ددید

4

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

مطابق عوارض پذیره و سایر وابط صدور پروانه ددید

تبصره( : )1تا مادامی که ما کی و یا قا ا مقواب نهوا تجییوری در و وعیت ملوک خوود اعوا از واحودهای مسوکونی ،اداری ،ت واری
 ،موزشی ،ورزشی ،مذهبی ،پ شکی ،درمانی و غیره بودود نیاورند که مجایر با مفاد پروانه ساختمان و نقشه تأییود شوده از سووی
شهرداری نباشد،عوارض تحت عنوان تعمیرات به نان تعلق نوواهد درفت.
تبصره( : )2ای عوارض شامل تعمیرات د ی یا داخلی(نقاشی،کف سازی ،تعویض درب مسکونی،مرمت دیوار ) نوواهود شود.الزب
به ذکر است برای ان اب تعمییرات د ی نیازی به دریافت م وز نیست و صرفاخ تعمیرات اساسی مثل تعویض سقف ،اف ایش ارتفاع،
ستون  ،پل دذاری  ،دیوار باربر و یا توریب دیوار و تعویض درب و نما در بانک ها و موسسات ما ی و اعتبواری را مشومول موی
شود .و نیاز به اخذ م وز و تایید استحکاب بنا دارند .نماسازی مجازه ها و اصال درب ورودی نها مشومول عووارض موذکور نموی
دردد .
تبصره( : )3نحوه محاسبه عوارض مربوص به تعویض سقف برای واحد های مسکونی و غیره که بصورت شیب دار ادرا می شووند
معادل% 100عوارض پذیره همان کاربری می باشد.
تبصره ( : )5امالکی که در تعریض یا عقب نشینی قرار دیرد مشمول ای عوارض نبوده و ابتدا باید تعریض حاظ و سپس پروانه جدید
یا پروانه تعمیر ساختمان داده شود .
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض:

عوارض بر ارزش افزوده ناشی از مازاد ارتفاع مغایر با ضوابط مجاز و پروانه ساختمانی
شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع کاربری

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض98

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1401

1

مسکونی

 *0.5×T( ÷3سطح بنا × ا افه ارتفاع)

 *0.5×T( ÷3سطح بنا × ا افه ارتفاع)

2

ت اری و صنعتی

 *1×T( ÷3سطح بنا × ا افه ارتفاع)

 *1×T( ÷3سطح بنا × ا افه ارتفاع)

3

اداری وبانکها و
موسسات ما ی و

* 60×T( ÷3سطح بنا × ا افه ارتفاع)

* 60×T( ÷3سطح بنا × ا افه ارتفاع)

اعتباری
4

فرهنگی ،هنری،
ورزشی ،موزشی،
بهداشتی ،درمانی،

 *0.5 ×T( ÷3سطح بنا × ا افه ارتفاع)

 *0.5 ×T( ÷3سطح بنا × ا افه ارتفاع)

پ شکی و غیره
ا افه ارتفاع بر اسا

متر محاسبه می دردد.

تبصره( : )1منظور از سطح بناء سطح طبقه ای است که ا افه ارتفاع دارد.
تبصره( :)2حداکثر ارتفاع در ت اری طبق طر تفصیلی  5متر می باشدو تا  6متر با پرداخت عوارض مذکور وبقیه کاربریها طبق
وابط طر تفصیلی عمل دردد.
تبصره( :)3تعرفه عوارض اف ایش ارتفاع پس از تا ید کمیته فنی وتصویب کمیسیون ماده پنج قابلیت ادرایی دارد.
تبصره :4اف ایش ارتفاع (بناهای احداثی ) خال

شهردار شیروان
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض:

عوارض بالکن و پیش آمدگی

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

Z*T*A

طریق محاسبه عوارض:

ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه

نوع کاربری

عوارض به ازای هر

پیشنهادی
1401

مصوب شورا

متر مربع 1400

1

ت اری

28×T×A

35×T×A

35×T×A

2

اداری وصنعتی

35×T×A

40×T×A

40×T×A

3

مسکونی

23.5×T×A

30×T×A

30×T×A

4

فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،موزشی ،بهداشتی،
درمانی ،پ شکی و غیره

20×T×A

25×T×A

25×T×A

تبصره( : )1در صورتیکه پیش مددی سقف خری طبقه صرفاخ بصورت سایه بان مورد استفاده قرار دیرد مشمول ایو تعرفوه نوواهود
شد.
تبصره( : )2کلیه وابط مقرر در بوشنامه  34/2/1/2571401مورخ  1372/12/8وزیر محترب کشور به شر ذیل الزب ا رعایه است:
 -1احداث پیش مددی در معبر عمومی ،بصورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ،ت اری ،اداری ،صنعتی قرار
دیرد  ،د و زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد.
 -2ادر پیش مددی بصورت روبسته و دارای دیوارهای دانبی باشد و ی بصورت بنای غیر مفید مورد استفاده قرار دیرد(صرفاخ بصوورت
با ک ) عالوه بر اینکه د و زیربنای ناخا ص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد،از هر متر مربوع پویش موددی  %50بنود یوک
وصول خواهد شد.
تبصره(:)3پیش مددی سقف خری طبقه در حد  50سانتی متر در سمت حیاص و سمت معبور بوا اخوذ م ووز از اداره بورق و رعایوت
وابط طر تفصیلی و حاظ در نقشه ارا ه شده به شهرداری ،مشمول پرداخت عوارض ای تعرفه نوواهد بود
تبصره ( : )4چناناه پیش مددی پس از ساخت بنا و خارا از درصد م از بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد وصوول
عوارض پیش مددی بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد و مطابق کمیسیون ماده 100عمل خواهد شد.
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض:

هزینه تامین پارکینگ
شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
* عوارض تامی پارکین

با هر کاربری در زمان صدور پروانه در صورت داشت شرایط شش دانه ذیل  50برابر ارزش معامالتی

مصوبه شورای شهر بابت هرمترمربع کسری پارکین
تبصره( )1احداث پارکین
پارکین

محاسبه و اخذ می دردد.

در ساختمانها ی که امکان احداث ن ودود دارد ادباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذ

را ندارد ذا صدور پروانه ساختمانی بدون درنظر درفت

ذیل در هنگاب صدور پروانه شهرداری می تواند بر اسا

پارکین

برای ای

دونه ساختمانها ممنوع است و ی در شرایط

وابط طر تفصیلی نسبت به فروش یا ا اب ما ک به تامی

پارکین

برابر ای تعرفه اقداب نماید:
-1ساختمان در بر خیابانهای سریع ا سیر به عرض  45متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
 -2ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض  24متر و بیشتر واقع شده ودسترسی به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.
-3 .1ساختمان در محلی قرار درفته باشد که ورود به پارکین

مستل ب قطع درختان باشدکه شهرداری ادازه قطع ن را نداده است.

-4 .2ساختمان در بر کوچه هایی قرار درفته باشد که به علت عرض کا کوچه،امکان عبور اتومبیل نباشد.
-5 .3ساختمان در بر معبری قرار درفته باشد که به علت شیب زیاد ،احداث پارکین

در ن از نظر فنی مقدور نباشد.

-6 .4در صورتیکه و ع و فرب زمی زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکین
تبصره ( :)2شهرداری موظف است در مد حاصل از ای
پارکین

عمومی مسقف و احداث پارکینگهای فضای باز و پارکین

تبصره(:)3مالپ محاسبه هرپارکین

عمومی واری و صرفاخ در امر احداث

خطی ه ینه دردد .

برابر وابط طر تفضیلی می باشد.

تبصره ( :)4درخصوص کسری مساحت پارکین
پارکین

تعرفه را به حساب پارکین

نمود.

مواردی که رایش پارکین

مشکل نداشته باشد صرفا عوارض کسر ی مساحت

به ازای هرمترمربع  50Tمحاسبه و اخذ می دردد .

تبصره (:)5در خصوص مواردی که خارا از شش بند فوق باشد چناناه ما ک متقا ی حذ

پارکین

ذیل کمیسیون ماده  5یا شورا شهر  ،شهرداری می تواند به ازای هر متر مربع کسری پارکین

باشد پس از تایید کمیته فنی

در کاربری مسکونی به می ان 1

برابرو در کاربری ت اری به می ان  2برابر و در سایرکاربری ها می ان  1.5برابر ارزش معامالتی منطقه مصوب شورای شهر
بابت کسری پارکین

و در کاربریهای اداری و بانکها و موسسات ما ی و اعتباری به می ان سه برابر ارزش معامالتی منطقه

مصوب شورای شهر بابت حذ

پارکین

طبق تبصره  6محاسبه و اخذ دردد( .در زمان صدور پروانه)

تبصره ( :)6ارزش معامالتی حذف پارکینگ در سال  1401بابت هر متر مربع  100*Tمی باشد .
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض:

عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي توسعه وعمران شهري (عوارض بر حق مشرفیت)

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

کلیه ارا ی و امالکی که بر اثر طرحها ی اصالحی ،تعریض ،توسعه ای و احداثی ،در بردذراصالحی یا تعریض و یا زادسوازی و مسویر بازدشوایی واقوع میشووند دهوت دبوران
خسارت تسهیالتی بشر ذیل ارا ه می دردد :


امالپ با ارزش دارایی کمتر از  10/000ریال چهار برابر تراکا رایگان



امالپ با ارزش دارایی  10/000ریال تا  30/000ریال سه برابر ت اری رایگان یا شش برابر تراکا رایگان



امالپ با ارزش دارایی  30/000ریال تا  50/000ریال پنج برابر ت اری رایگان یا هشت برابر تراکا رایگان



امالپ با ارزش دارایی  50/000ریال تا  100/000ریال هفت برابر ت اری رایگان یا ده برابر تراکا رایگان



امالپ با ارزش دارایی  100/000ریال تا  150/000ریال نه برابر ت اری رایگان یا دوازده برابر تراکا رایگان



امالپ با ارزش دارایی  150/000ریال و باالتر یازده برابر ت اری رایگان یا چهارده برابر تراکا رایگان

که در صورت مجایرت با وابط معادل ریا ی ن (تراکا،پذیره و قابلیت ت اری (صرفا برابر با ضرایب جدول و بدون اعمال ضریب) حاظ می دردد.


دهت تشویق ما کی ،پس از تنظیا مبایعه نامه امتیازات ذیل عالوه بر تراکا های رایگان به شر فوق و با توده به شرایط و محل وقوع ملک اعطا می دردد:
)1

کسری مساحت عرصه با مساحت قبل تعریض محاسبه می شود.

)2

امتیاز یک واحد ت اری محلی ( با اخذ عوارض متعلقه)
پارکین

ت اری (با اخذ عوارض حذ

پارکین )

)3

امتیاز حذ

)4

ارزش اف وده ناشی از حق مشرفیت اخذ نمی دردد.

)5

کسری مساحت اعیانی با مساحت قبل تعرض محاسبه می شود.

)6

سطح اشجال با مساحت قبل تعریض منوص به اینکه از %80درصد باقیمانده بیشتر نشود.

)7

تراکا م از پایه با مساحت قبل تعریض محاسبه می شود.

تبصره  )1در امالپ فاقد سابقه که عوار ات شهرداری پرداخت نشده باشد و دهت تمامی پالکهای با مساحت بیش از  500مترمربع فاقد سابقه پرداختی که ما ک قصد تفکیک را
ندارد %50 ،امتیازات فوق مشمول می دردد .
تبصره  : ) 2امالپ در تعریض که قبال مبایعه نامه برای نها تنظیا شده باشد یا دارای توافقنامه قبلی باشند متقا ی تفکیک یا پاسخ اسوتعالب باشوند مشومول امتیوازات ددیود نموی
دردند .
 )1امالپ در تعریض در زمان نقل و انتقال،درصورت تمایل ما ک چناناه به صورت زمی

خا ی باشد یا بنا به دونه ای باشد که اصال سند امکوان پوذیر باشود پوس از تنظویا

مبایعه نامه امتیازات شن اور ذیل(باتوده به محل وقوع و می ان تعریض) امتیازات ردیف  1تا  4و تراکا یا ت اری رایگان به صورت ریا ی محاسبه و پس از تنظیا مبایعه ناموه در
دای دیگر به ما ک داده می شود و در صورتی که ما ک ر ایت به توافق طبق دفترچه را نداشته باشد یا امکان اصال سند میسر نباشد انتقال سوند بوا تنظویا مبایعوه ناموه
محضری از خریدار مبنی بر انتقال با مساحت باقیمانده و دبران خسارات صرفاخ برابر با دفترچه عوارض محلی مصوب در زمان صدور پروانه ان اب خواهد درفت.
 )2امالکی که دارای سند ششدان

که بیش از %50ملک در تعریض می باشد و در زمی باقیمانده امکان احداث بنا میسر نباشد به استناد ماده  5الیحه قانونی نحوه خریود و تملوک

ارا ی و امالپ برای ادرای برنامه های عمومی  ،عمرانی (مصوب  )1358/11/17و تبصره  7ماده واحده قانون نحوه تقویا ابنیوه اموالپ و ارا وی موورد نیواز شوهرداریها مصووب
( )1370/8/28پس از ارداع به کارشناسی ارزیاب رسمی داددستری (ارزیابی توسط کارشنا
خسارات و ما کیت زمی

رسمی داددستری با فرض عدب ادرای طور و کواربری او یوه ان واب دیورد )دبوران

به شهرداری وادذار می شود

 ) 3درپاسخ به استعالمات امالپ فاقد سابقه شهرداری و فاقد بنا بصورت زمی چناناه تعریض ملک بیش از %50باشد در صورت تمایل ما ک و پس از تنظیا مبایعه نامه  ،عوار ات
زمی با مساحت باقیمانده محاسبه و مبلغ دبران خسارت به می ان تعریض طبق قانون بصورت ریا ی از عوار ات کسر می دردد همانی ما ک مل ب به اصال سند می باشد .
 ) 4چناناه ملک دارای ساختمان باشد و قسمتی از ن در تعریض قرار دیرد امکان ادرای تعریض واصال سند میسر نباشد عوار ات کل ملک پرداخت و با اخذ تعهود ازخریودار یوا
ما ک مبنی بر رعایت تعریض درزمان ت دید بنا پاسخ استعالب داده می شود
 )5امالکی که دارای سند ششدان

که کمتر از %50ملک در تعریض می باشد و در زمی باقیمانده امکان احداث بنا میسر باشد و درصورت عدب استفاده ما وک از ووابط تشوویقی

مساحت در تعریض طبق وابط داری با قیمت کارشناسی با نرخ کاربری مربوطه قبل از ادرای طر های مصوب محاسبه ودبران خسارت ان اب می شود ذا پس از اصال سند
و پرداخت ارزش اف وده بر مشرفیت با مساحت باقیمانده طبق وابط شهرسازی و طر تفصیلی صدور پروانه برابر با اعمال بند  6ان اب می دیرد..
 )6در صورت دبران خسارت به نرخ روز می ان ارزش معامال تی شهرداری در امالک با ارزش معامالتی  30/000ریال و کمتر با ضریب  8؛ در امالک با ارزش معامالتی
 30/000ریال تا 100/000ریال با ضریب 6؛ در امالک با ارزش معامالتی  100/000ریال و باالتر با ضریب 5قابل محاسبه خواهد بود.
 )7در خصوص امالپ مشاع چناناه ملک دارای تقسیا نامه معتبر باشد پس از تایید واحد حقوقی تسهیالت فوق داده می شود .

 )8مالپ عمل برای پاسوگویی امالپ دارای قو نامه عادی ،مساحت پس از ادرای طر های مصوب می باشد ..


در موارد ذیل ملک دارای ارزش افزوده طبق فرمول ذکرشده می باشد .
(نرخ کارشناسی قبل از ادرای طر – نرخ کارشناسی بعد از ادرای طر )  = % 40فرمول
امالکی که در اثر عقب نشینی معبر ن تعریض می دردد .
امالکی که دارای یک دذر بوده و در اثر ای اد دذر ا افی ،به دذر ددید مشر
امالکی که عقب نشینی ندارند اما معبر مشر

دردند.

به نها تعریض دردد.

امالکی که در نتی ه تعربض درحاشیه دذر قرار می دیرند .
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض ارزش افزوده ناشی از تجمیع امالک
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

تبصره( :)1در راستای تشویق ما کی دهت ت میع امالپ و دلودیری از ری دانگی ،امالکی که کل دهانه ملک
در حاشیه یک دذر باشد در صورتیکه ت میع دردند هیاگونه عوار ی دریافت نمی دردد(.ش ل شماره )1
تبصره( :)2در موارد ذیل که عرض معبر کمتر از  12متر باشد در صورت ت میع امالپ عوارض ارزش اف وده مطابق
فرمول های ذیل محاسبه ودریافت می دردد :
-1

امالکی که بدون رعایت وابط طر تفضیلی تفکیک شده و در اثر ت میع دهنه حاشیه (بر دذر ) اف ایش می یابد) (.
)ش ل شماره(2-3
))

-2

( S=6 T A

چناناه م لک فاقد معبر باشد با ملک دارای معبر ت میع دردد با فرمول ذیل محاسبه و

اخذ دردد( .ش ل شماره)4
S=32 TA
-3چناناه ملک دارای معبر عرض کمتر با ملک دارای معبر عرض بیشتر ت میع دردد
ارزش اف وده ن طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ دردد(.ش ل شماره )5
( S=16 T A

))
)که همواره حد فوق مربت در نظر گرفته می شود)
 =Aمساحت زمینی که ارزش اف وده پیدا می کند.

 = Tارزش معامالتی باالتری عرض معبر( ارزش ریا ی بیشتر) مورد استفاده قرار می دیرد.
 = Lکل عرض ملک پس از ت میع
 =L.عرض ملک(دهانه مشر

به معبر) که ارزش اف وده پیدا می کند.

 =L1عرض دذر کمتر
 =L2عرض دذر بیشتر .
تبصره( :)4در مورد ارا ی مشاع که مشمول ارزش اف وده ی ت میع امالپ شده اندو ما ک مشاعی دهت پرداخت
عوارض ر ایت دارد.با توده به اینکه نسبت تعریض ما کیت مشاع درصدی از کل سها است عوارض کالخ محاسبه و به
نسبت قدر ا سها از ما کی مشاع وصول می درددو برای سایر ما کی مشاعی دیگر در زمان مرادعه( ،در صورت
نداشت تولف و یا تعیی تکلیف تولف در کمیسیون ماده صد ) به نرخ روز محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره( : )5در کلیه موارد چناناه ملکی دارای چند معبر باشد مالپ محاسبه ارزش معبر با  Tباالتر میباشد.
تبصره ( :)6در صورتی که ملکی خارا از اشکال فوق بوده و یا بر اثر ت میع به معابر  12متر و بیشتر از ن دسترسی پیدا
کند ارزش ملک قبل و بعد از ت میع به نرخ روز کارشناسی  %30ارزش اف وده ن محاسبه و اخذ می دردد.
تبصره( : )7چناناه ملکی که قبالخ خارا از وابط طر تفضیلی تفکیک شده تقا ای ت میع م دد به حا ت قبل از تفکیک
بدهد،عوارض ن ملک دریافت نمی شود.
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نام عوارض :عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري پس از تصویب کمیسیون ماده5
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده 50قانون
مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

کاربری مورد تقاضا مسکونی

تجاري

آموزشــی – فرهنگــی صنعتی

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

اداري

بهداشـــتی درمـــانی -

کاربری فعلی

فضاي

سایر

باغات

سبز

ورزشی

 *T*A

مسکونی

 *T*A

 *T*A

 *T*A

تجاري
آموزشــی – فرهنگــی بهداشــتی

 *T*A

 *T*A

 *T*A

 *T*A

درمانی -ورزشی

صنعتی

 *T*A

 *T*A

اداري

 *T*A

 *T*A

 *T*A

 *T*A

 *T*A

 *T*A

فضاي سبز

 *T*A

 *T*A

 *T*A

 *T*A

 *T*A

باغات

 *T*A

 *T*A

 *T*A

 *T*A

 *T*A

سایر

 *T*A

 *T*A

 *T*A

 *T*A

 *T*A

ن دسته از امالکی که به استناد طر تفصیلی و یا دامع و یا تایید کمیسیون ماده  5تجییر کاربری یافته اند به استناد رای شماره  1847مورخه  1397/11/23و رای
شماره  1310مورخه  1397/5/9و رای شماره  1308مورخ  1397/5/9هیات عمومی ارزش اف وده ناشی از تجییر کاربری برای هر متر مربوع بوه شور تبصوره
های ذیل محاسبه و اخذ می دردد.
تبصره :1کلیه امالپ دارای پاسخ استعالب با کارب ری مسکونی که مطابق طر تفصیلی و دامع کاربری نها تجییر پیدا نموده در صورت اعاده به کاربری او یه
مسکونی از طریق کمیسیون ماده  5یا طر های اتی مصوب شهرسازی عوارض به می ان  %30درصد اخذ می دیرد.
تبصره :2درقطعات باالی 500مترمربع ،تجییرکاربری از هر کارب ری طر به کاربری مسکونی مشروص به اینکه قبال حق و حقوقات متعلقه ملک به شهرداری
پرداخت نشده باشد در صورت تفکیک پس از اعمال ماده  101به خا ص مسکونی سها ما ک به ازای هر مترمربع %50ددول فوق دهت تجییر کاربری محاسبه و
اخذ میگردد...
تبصره : 3چناناه ملکی دارای مساحت بیش از  500مترمربع باشد و ما ک درخواست تجییر کاربری نماید و بعد از رعایت دذر بندی بصورت رایگان  ،مساحت ملک
کمتر از  500متر دردد ارزش اف وده ناشی از تجییر کاربری از باقیمانده زمی
تراکا و شاخص براسا

مطابق ددول فوق و تبصره های ذیل ن محاسبه و اخذ می دردد .بدیهی است

مساحت کل ملک قبل از دذربندی در نظر درفته می شود.

تبصره -4چناناه ملکی دارای مساحت بیش از  1000مترمربع بوده و بعد از تجییرکاربری از هر کاربری طر به کاربری مسکونی مشروص به اینکه قبالخ حق و
حقوقات متعلقه ملک به شهرداری پرداخت نشده باشد و ما ک قصد تفکیک و اعمال ماده  101نداشته باشد با ریب  2قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره  : 5تجییرکاربری از کاربری مسکونی به کاربری ت اری به د کاربریهای ذیل مطابق ددول تعرفه عوارض ارزش اف وده ناشی از تبدیل شدن به ت اری
محاسبه و اخذ میگردد .
تجییر کاربری از کاربر یهای ورزشی  .موزشی ،بهداشتی درمانی ،اداری ،رفاهی ،انتظامی ،فرهنگی و  ...به ت اری درامالپ متعلق به موسسات و شرکتهای مشمول
قانون ت ارت از دمله بانکها  ،موسسات ما ی و اعتباری  ،بیمه ای  %50و دهت اشواص حقیقی با  %20قیمت کارشناسی ( کاربری قبل و بعد ) محاسبه و اخذ می
دردد.

تبصره  : 4مالپ تعیی کاربری ارا ی ،کاربری های مصوب (به غیر ت اری) خری طر مصوب می باشد.
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض بر ارزش اقتصادي بر اثر اجراي طرح هاي جامع و تفصیلی
شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

ادرای طر های دامع و تفصیلی بر امالپ ما کی باعث ای اد ارزش اف وده می دردد  .امالکی که ماهیت سند نها باغ یا م روعی باشد و با
هرمساحتی در کاربری مسکونی  ،خدماتی و  ..قرار داشته که هنگاب مرادعه به شهرداری در زمان پاسخ استعالمات ارزش اف وده برای هر
مترمربع به شر ددول محاسبه و اخذ می دردد.

کاربري طرح مسکونی
تفصیلی

تجاري

آموزشـــی – فرهنگـــی صنعتی

اداري

سایر

بهداشتی درمانی -ورزشی

باغــــات و
فضاي سبز

1400

6*T*A

10 *T*A

5 *T*A

40 *T*A

0 *T*A

پیشــنهادي

*T*A

 *T*A

 *T*A

 *T*A

 *T*A

1401

تبصره  :1ارزش اف وده کاربری ت اری مطابق ددول تعرفه عوارض ارزش اف وده ناشی از تبدیل شدن به ت اری محاسبه و اخذ می دردد .
تبصره  : 2امالکی که در طر قدیا در کاربری مسکونی باشد و در حال حا ر نی کاربری مسکونی می باشد مشمول ددول فوق نمی دردد .
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض خدمات خارج از محدوده
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

نحوه وصول عوارض :
)1
)2

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

(تغییر کاربری اراضی و باغا

بوده و جبران خسار

)طبق دستور العمل شماره  90/8/28-41/42/16551استانداری بعهده جهاد کشاورزی

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 این ه به غیر از کاربری فضای سبز –سایر کاربریهای خدماتی به منزله کسب درآمد ،تولید و خدما

بوده باعث

افزایش ارزش ملک می گردد لذا بابت بهاء خدماتی * 45 T*Aبه میزان عرصه سطح اشغال در محدوده طرح ورودی ها ودر
خارج از محدوده ورودی ها * 20 T*Aمحاسبه می گردد.
)4

عوارض بنای احداثی بر اساس فرمول محدوده خدماتی و بر اساس ارزش معامالتی دارایی خارج از محدوده به میزان زیر بنای
احداثی محاسبه می گردد .
تبصره:کلیه درآمدهای حاصل از بهای خدما

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  ،و از سمت جنوب از میدان کوهنورد تا ابتدای روستای چلو ( جاده شیرکوه ) می باشد .
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض:

عوارض تمدید پروانه ساختمان (تبصره  2ماده  29قانون نوسازي )

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

طبق تبصره 2ماده  29قانون نوسازی و عمران شهری درپروانه های ساختمانی که از طر

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که

برای پایان یافت ساختمان روری است قید دردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقداب به ساختمان می کنند باید ظر

مدت مقرر

در پروانه ها ساختمان خود را به اتماب برسانند .
در صورتی که تا دو سال بعد ازمدتی که برای اتماب بنا در پروانه قید شده باز ها ناتماب بگذارند عوارض مقرر در ای قانون به دو
برابراف ایش یافته و از ن به بعد نی ادر ساختمان همانان ناتماب باقی بماند برای هر دو سا ی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال
قبل اف ایش خواهد یافت تا به  4درصد در سال با غ دردد .
ابنیه ناتماب که از طر

شهردار شیروان

مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول ای ماده نوواهد بود.
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دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض صدور مجوز حصار کشی یا دیوار کشی
شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
پیشنهادی سال
1401

مصوب شورا

نوع حصارکشی یا دیوارکشی به پیشنهادی سال
1400
ازای هر متر طول

1

ارا ی داخل محدوده شهر

3×T*A

3.5×T*A

3.5×T*A

2

ارا ی واقع در حریا شهر

1.8×T*A

2×T*A

2×T*A

ردیف

تبصره ( : )1عوارض صدور م وز حصارکشی از سوی شهرداری با ارا ه سند ما کیت رسمی و با درخواست ما ک ان اب می پذیرد.
برای زمینهای زراعی ،باغی و کشاورزی ،حصارکشی طبق وابط قانونی مربوطه اقداب دردد.
تبصره ( :)2صدور م وز حصار کشی بناب ما ک صرفاخ به من ه محصور نمودن ن تلقی ،هیاگونه م وزی در دهت احداث بنا محسوب نموی شوود و مراتوب موی
بایست در م وز صادره از سوی شهرداری صراحتاخ قید شود.
تبصره( :)3چناناه مدارپ معتبری هماون صدور احکاب و راء قطعی از سوی مرادع و محاکا قضا ی و ذیصال مبنی بر عدب ما کیت و یا داشوت معوارض ارا وه
شود ،صدور م وز حصار کشی متوقف خواهد شد.
تبصره( :)4به استناد ماده  110قانون شهرداری نسبت به زمی یا بنای موروبه و غیر مناسب با و ع محل و یا نیمه تماب واقع در محدوده شهر که در خیابوان یوا
کوچه و یا میدان قرار درفته و منافی با پاکی و پاکی دی و زیبایی شهر با موازی شهرسازی باشد .شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند به ما وک اخطوار کنود
منتها ظر

دو ماه به ای اد نرده یا دیوار یا مرمت ن که منطبق با نقشه مصوب ان م شهر باشد اقداب کند ادر ما ک مسامحه و یوا امتنواع کورد شوهرداری موی

تواند به منظور تامی نظر و ادرای طر مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکی دی و شهرسازی هردونه اقدامی را که الزب بداند معمول و ه ینه ن را بوه ا وافه
صدی ده از ما ک یا متو ی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید .در ای صورت حساب شهرداری بدواخ به ما ک ابالغ می شود در صورتی که ما وک ظور
روز از تاریخ ابالغ 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 همانی

راء کمیسیون رفع اختال

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 ادرا یه صادر و به مورد ادراء بگذارد.
تبصره( : )5حداکثر ارتفاع م از دهت حصار کشی با ترکیب مصا ح بنایی با فنس یا نرده مطابق وابط طر تفضیلی شهر 2/5متر و حوداکثر ارتفواع م واز دهوت
دیوار کشی با مصا ح بنایی  2متر می باشد  . .و متراخ صدور م وز می ان نامحصور بودن ملک می باشد(.شهرداری مکلف است ارتفاع حصار و فنس را به تفکیک در
م وز صادره درا نماید)
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نام عوارض :عوارض قطع درختان
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
نوع عوارض

ردیف

مبلغ عوارض سال (1401ریال)

عوارض قحع اشجار برای درختان کمتر از 50سانتی متر بن درخت به ازای هر سانتی متر ضری 3
اعمال گردد(درختان پهن بر )

1

عوارض قحع اشجار برای درختان کمتر از 50سانتی متر بن درخت به ازای هر سانتی متر ضری 3
اعمال گردد(درختان سوزنی بر )
عوارض قحع اشجاربرای درختان کمتراز 50سانتی متر بن درخت به ازای هرسانتیمترضری  3اعمال
گردد(درختان مثمر)
عوارض قحع اشجار به ازای هر اصله درخت در صورتیکه محیط از بن درخت  50سانتی متر باشد
ضری  3.5اعمال گردد (درختان پهن بر )

2

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

3

عوارض قحع اشجار تا 100سانتی متر از بن عموه بر مبلغ ردیف  2به ازای هر سانتی متر مازاد
ضری  4.5اعمال گردد(درختان سوزنی بر )
عوارض قحع اشجار تا 100سانتی متر از بن عموه بر مبلغ ردیف  2به ازای هر سانتی متر مازاد
ضری  4.5اعمال گردد(درختان مثمر)
عوا رض قحع اشجار به ازای هر اصله درخت عموه بر عوارض ردیف های 2و 3به ازای هر سانتی متر
قحع درخت از یک متر بیشتر ضری  5اعمال گردد(درختان پهن بر )

4

عوارض قحع اشجار به ازای هر اصله درخت عموه بر عوارض ردیف های 2و 3به ازای هر سانتی متر
قحع درخت از یک متر بیشتر ضری  5اعمال گردد(درختان سوزنی بر )
عوارض قحع اشجار به ازای هر اصله درخت عموه بر عوارض ردیف های 2و 3به ازای هر سانتی متر

نام

توزین
ضری  5اعمال گردد(درختان مثمر)
حق بیشتر
عوارضیک متر
عوارض:قحع درخت از

الیحه:
شماره و
قانون
ماده 55
بندبا26
استناد
دهنده:
پیشنهاد
موضوع تصوی نامه
ریخشهرها
سبزتادر
شهرداریهاچگونگی ماده  1الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای
اجرائی مربو به
ضوابط
ماده 12
محابق
شهرداريبنبهدرخت
تعیین محیط
تشخیص
تبصره:1
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
شماره و تاریخ مصوبه:
افزوده  1373/06/29وزارت کشور خواهد بود.
انقم مصو
شورای
1359
/
11
/
مورخه 3
قانون مالیات بر ارزش
50

مستثنی77
کمسیون ماده
وصول:
کننده :
مرجع:2تایید
تعلق این تعرفه
اجرايها و...از
ضمانتو بااچه
کشوراشجار در معابر عمومی،بااات و پارک های متعلق به شهرداری می باشد و بنابراین قحع اشجار توسط مالکین بااات
وزارتبه قحع
تعرفه ناظر
شمولیت این
تبصره
خواهد بود که صرفاً مالک مکلف به کاشت تعداد سال* 5نهال در مکانی که شهرداری جانمایی و تعیین می نماید خواهند بود.به منظور استعمم واقعی از این تعرفه رعایت آیین نامه قانون اصمح حفظ و
گسترش فضای سبز در شهر ها مصو 1359شورای انقم و مصو  1388مجمع تشخیص مجمع نظام الزامی است.

تبصره: 3عوارض جدول فوق عمدی بوده و در صورت ایر عمد با اخا مجوز بر اساس تشخیص سازمان پارک ها در صورت عدم اجرای تبصره  7حداکثر50درصد و حداقل20درصد وصول می

گردد.
شهردار شیروان
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تبصره:4حفاری های ادارات خدمات رسان که منجر به قحع درخت شود( پس از رای کمیسیون ماده )7وقف نرخ جدول فوق محاسبه می شود و شمول
تبصره  3خارج می شود.
تبصره :5برای پروانه های صادر شده اشخاص حقیقی توسط شهرداری جهت ورود و خروج وسایل نقلیه به پارکینگ و یا موارد دیگر با مجوز کمیسیون ماده
 7اقدام به قحع درخت گردد %20.مبلغ جدول فوق دریافت می شود.
تبصره :6هرگونه شاخه زنی توسط افراد حقیقی ،حقوقی،ادارات  ،شرکت  ،مدارس و ....در صورتیکه باعث آسی

کلی به درخت نگردد و باعث از بین رفتن

درخت نشود با اخا مجوز از کمیسیون ماده  5 ،7تا %10مبلغ و در صورت آسی کلی به درخت  20تا  %50مبلغ جدول فوق اخا گردد،همچنین قحع تاج
درخت به منزله قحع درخت می باشد.
تبصره :7در صورت قحع درخت در سحح 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 اخا گردد.
تبصره :9عوارض خشک شدن درخت به هر طریق(ریختن گازوئیل،نفت و).....برابر قحع درخت لحاظ می گردد.
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نام عوارض :عوارض خدمات شهري
شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

نام عوارض:عوارض خدمات شهري
ردیف

نوع عوارض

1

آتش نشانی

توضیحات

ماخا و نحوه محاسبه عوارض

تبصره  :1این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط
شهرداری محاسبه و در مورد ردیف  1به حسا سازمان آتش
نشانی و یا حسا

معرفی شده از سوی شهرداری در این

زمینه واریز می گردد.
معادل2.5%عوارض پذیره
زیر بنا

تبصره:2عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده
100رای ابقا صادر می شود و صرفاً بایستس در ارتبا

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.

تبصره یک :دریافت عوارض فوق از عوارض پایرنده زیربنا می باشد.

شهردار شیروان
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نام عوارض:

خسارت و تخریب گله،چمن ،نهال،درختچه و  ....فضاي سبز شهرداري

پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شهردار شیروان

رئیس شورای اسالمی شهرشیروان

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

نماینده وزارت کشور

61

62

دفترچه تعرفه عوارض محلی،تقسیط شهرداری،بهای خدمات و ارزش معامالتی شهرداری شیروان1401

نام عوارض :عوارض سالیانه موتور سیکلت و ماشین آالت راهسازي و سنگین
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
ردیف

نوع دستگاه

1

موتورسیکلت

مصوب سال ( 1400ریال)

مصوب سال ( 1401ریال)



2

ماشی

الت سنگی تا  10ت



3

ماشی

الت بیش از  10ت



الت راهسازی



4

ماشی

5

وانت تک کابی تا  1ت



6

وانت تک کابی  1تا  3ت



7

اتوبو



8

مینی بو



تبصره  :ای عوارض در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثنای خودردوهای داز سوز) به ازاء سپری شدن
هر سال (تا مدت ده سال) به می ان ساالنه  %10و حداکثر تا  %100اف ایش می یابد.
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نام عوارض :معاینه فنی خودرو
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:
معادل  %5مبا غ وصو ی
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نام عوارض :عوارض بر مشاغل و حرف(بر اساس نوع شغل،محل استقرار ملک و مساحت)
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

2
3

عوارض واحدهای

A

B

C

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

13T

T12

6T

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

13T

12

T6

T3.9

T3

T2.2

T7.5

T6

3.9 T

T3

T2.2

T9.7

T3

T2.2

T9.7

واحدهای صنعتی سبک ،تولیدی و انبارداری
فضاهای اداری

آموزشگاه های زبان های خارجی ،آموزشگاه های برگزار کننده دوره ای آموزش دروس مدارس و کنکور،
4
آموزشگاه های آزاد هنری ،اماکن ورزشی مخصوص بیلیارد و بولینگ )،و کلیه بناهای آموزشی ایرانتفاعی

5

ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

ضرائ  Tدارایی

ردیف
1

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:

فضای مسقف مراکز دولتی (کلینیک ها ،درمانگاه ها و اورژانس)

توضیحات
در خصوص بانک ها و موسسات مالی اعتباری معادل
 20برابر ضرای اعمم شده محاسبه می گردد.

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 خمف کاربری قید شده پروانه ومجوز صادره بهره
برداری می گردد.
تبصره  -1ممک عمل در خصوص محل استقرار ،نوع فعالیت ،مقدمات الزم و سایر ضو ابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری
شیروان رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موج آیین نامه ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای عوارض بر مشاال و حرف
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 ،بممانع 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 ماکور بر اساس نرخ سال
جدید بعمل آورد.در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است راس پایان یکسال واحد ماکور را پلمپ نماید.
سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق

تبصره -5سامانه ثبت اطمعات ،تعیین عوارض و صدور مجوزهای عوارض بر مشاال و حرف باید صرفا در واحد درآمد در قال
دیگر جهت پیگیری های بعدی صورت پایرد.
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 ایره  ،ایجاد نمی کند.
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ماده  -3مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخحار شهرداری در خصوص بهره برداری ایرمجاز در کاربری
مصو ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می باشد.
تبصره  -1با توجه به اطمع 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 اطمع از این مص وبه بعد از تاریخ درج آخرین اطمعیه(ابمغ 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 طرف
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 تعحیل وبه کاربری مجاز تغییروضعیت داده
باشد ،از زمان اعمم 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 اممک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری؛ ذینفعان اممک (مالک

،مستاجر ،بهره بردارو )...میتوانند عوارض یادشده را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره  -4این تعرفه برای مدت یکسال شامل ساختمانهای دولتی،نهادهای عمومی ایر دولتی و آموزشی ایر انتفاعی محاسبه می گردد.
ماده  -4ضرای عوارض:عوارض بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی ،به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی
بر اساس ضرای جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:
تبصره -1در محاسبه عوارض بهره برداری موقت فعالیت تجاری (موضوع ردیف  1جدول ماده  ،)4ضرای تعیین شده صرفا برای
طبقه همکف و طبقه زیرزمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات ،ضرای کاهشی زیر ممک عمل قرار گیرد:
طبقه اول  ، %50طبقه دوم و نیم طبقه  %30و طبقه سوم و باالتر  %20ضرای طبقه همکف محاسبه گردد.
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نام عوارض :عوارض بهره برداري سالیانه از معابر عمومی شهرداري براي استفاده تاسیسات شهري
پیشنهاد دهنده :شهرداري به استناد بند 26ماده 55قانون شهرداریها
مرجع تصویب کننده  :شوراي اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  71قانون شوراها و تبصره  1ماده
50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مرجع تایید کننده  :وزارت کشور

شماره و تاریخ الیحه:
شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجراي وصول :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:

*T* 0/25به ازای هر متر طول
تبصره ( :)2بهره برداری از فضای های زیرسطحی  ،سطحی و رو سطحی(هوایی) اشجال شده توسط تاسیسات مودود در فضای
شهری اعا از محدوده و حریا شهر را با احتساب حریا های مربوص و به تفکیک هر یک از سازمان ها و شرکت های خدماتی-
تاسیساتی( ب و فا الب،برق ،داز ،موابرات ،نفت و سایر تاسیسات مشابه )تحت عنوان بهره برداری از شوارع و معابر شهری به
روش ساالنه و بر مبنای دو دها ارزش معامالتی مو وع ماده  64قانون ما یات های مستقیا برای تاسیسات زیر سطحی و
منصوبات ها سطح و هوایی دریافت نمایند.
تبصره ( :)3مسیر تحت انتقال و احداث ،هیاگونه حق ما کینی برای شرکت های حفار ای اد نمی کند.
تبصره( :)4میانگی

T

تبصره( :)5در صورت اشجال پیاده رو ها ومعابر عمومی توسط کسبه و بیش از حد م از وفق وابط قانونی به هنگاب احداث و یا
ادرای هر دونه پروخه به ازای هر مترمربع  k.Tدر ماه پس از صدور اخطار و عدب رعایت ن توسط شهرداری محاسبه ودریافت
دردد.
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