تعرفه عوارض شهرداری درق
(موضوع ماده  30آییننامه مالی شهرداریها مصوب  1346/4/12با
اصالحات بعدی)
سال 1399

1

تعرفه عوارض
نکته:
عوارض محلی که توسط شهرداری پیشنهاد و توسط شورای اسالمی تصویب و پس از رعایت تشریفات قانونی
توسط شهرداری باید وصول گردد به شرح ذیل میباشد:

2

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 - 1نام عوارض :عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی بصورت تک واحدی به ازای هر متر مربع

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض :

با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را
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6

ضمانت اجرایی
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7
8

18

از  501متر مربع تا زیربنای  600مترمربع

3.63 ×p

4.17 ×p

از زیربنا  600متر مربع به باال

4.3 ×p

4.94 ×p

تبصره  : 1منظور از واحد مسکونی تک واحدی  ،اعیانی است که در سطح یا ارتفاع بیش از یک واحد مستقل احداث نگردد.
تبصره  : 2در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ،سونا ،جکوزی(خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای
هر متر مربع « »11.63 ×pقابل وصول می باشد .چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا م ورد محاس هه ق رار
نمی گیرد.
تبصره  : 3مساحت پارکینگ ،راه پله  ،آسانسور ،شوتینگ زباله و خر پشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسهه عوارض نمی گردد.
تبصره  : 4عوارض پذیره نانوایی نیز دو برابر ردیف  1جدول فوق محاسهه و اخذ گردد.
تبصره  : 6در عوارض انهاری تا  2مترمربع به ازای هر واحد رایگان و مازاد بر آن تا حداکثر حد مجاز طرح تفصیلی برابر ردیف  1ای ن تررف ه
محاسهه و اخذ گردد
تبصره  : 7احداث سایهان درحیاطدر صورتیکه از سطح اشغال مجاز طرح تفصیلی تجاوز ننمای د ص رفاربرای پ ارو خودروب ا خرپای ه فل زی
وسقف ایرانت ،چادر ،برزنت درقطرات شمالی ،شرقی مشروط براینکه حداکثرمساحت آن18مترمربع باشد مشمول عوارض نخواهد شد وب یش
از18متر مربع تخلف بوده و کل مساحت سایهان به ماده صدارجاع خواهدشد(.رعایت ضوابط طرح تفصیلی الزامی است)
 = Pقیمت منطقه ای زمین ،آخرین ارزش مرامالتی زمین که مالو عمل اداره امور اقتصادی دارای ی ه ر ش هر ب وده و در اج رای م اده64
قانون مالیاتهای مستقیم تریین و ابالغ میگردد.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

3

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی
 -2نام عوارض :عوارض زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
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6

مازاد زیربنای  1501متر الی 2500مترمربع

4.12 ×p ×M

4.73 ×p ×M

بیش از  2500متر مربع

4.34 ×p ×M

4.99 ×p ×M

) و تایید وز ارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی

وصول  :کمیسیون ماده 77

تبصره  : 1منظور از واحد مسکونی چند واحدی  ،اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری در سطح یا ارتف اع ب یش از ی ک واح د
مسکونی احداث گردد.
تبصره  : 2در خصوص تراونی های مسکن ،مجتمع های مسکونی و انهوه سازان مهنای سطح زیربن ا عهارتس ت از متوس ط زیربن ای ه ر
واحد که از تقسیم سطح کل زیربنا مفید مسکونی بر ترداد واحدهای مسکونی حاصل می شود.
تبصره  : 3مساحت پارکینگ،راه پله  ،آسانسور ،شوتینگ زباله و خر پشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاس هه ع وارض نم ی
گردد.
تبصره  : 4در صورت درخواست متقاضیان جهت احدا ث استخر ،سونا ،جکوزی(خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ب ه
ازای هر متر مربع « »11.63 ×pقابل وصول می باشد .چنانچه قسمتی از اعیانی برای ای ن منظ ور اس تفاده ش ود در ع وارض زیربن ا م ورد
محاسهه قرار نمی گیرد.
تبصره  : 5در عوارض انهاری تا  2مترمربع به از ای هر واحد رایگان و مازاد بر آن تا حداکثر حد مجاز طرح تفص یلی براب ر ردی ف  1ای ن
تررفه محاسهه و اخذ گردد.

 = Pقیمت منطقهای زمین ،آخرین ارزش مرامالتی زمین که مالو عمل اداره امور اقتصادی دارایی هر شهر ب وده و در اج رای م اده 64
قانون مالیاتهای مستقیم تریین وابالغ میگردد

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:
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تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با

عوارض :
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نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:

با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

عوارض پذیره تجاری یک متر مربع با دهنه وارتفاع مجاز غیر مقرر
طرح های جامع وتفصیلی به ازای هرمتر مربع

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

ماخذ و نحوه محاسهه

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
طی
ردیف
باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

1398

محاسبه 1399

10.4 ×p

11.96 ×p

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
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4
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5.8×p

18

6.67×p

مغازه)
(بالکن داخل
طهقه
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی
(استانداری)
ارت کشور
نیم وز
) و تایید

وصول  :کمیسیون ماده 77
تبصره( : )2واحدهای اداری بانکها،موئسسات مالی و اعتهاری ،بیمه ها و سایر ادارات و شرکتهایی که برابر قانون تجارت اداره می شوند شامل تررفه
فوق نمی باشد و می بایستی مرادل  11.96 ×pمحاسهه گردد
تبصره ( : )3در محاسهه عوارض پذیره جدول فوق عمق جههه اول(برابر ضوابط طرح تفصیلی تا  3برابر عرض قطره ) برابر ضرایب مصوب و مازاد بر
آن مرادل  %75قیمت منطقه ای جههه اول مالو عمل می باشد.در محاسهه عوارض پذیره تجاری ها ب ا احتس اب تهص ره ف وق قیم ت منطق ه ای
متوسط لحاظ نمی گردد و بر مهنای قیمت pمنطقه ای محاسهه می شود.
تبصره ( : )4عوارض پذیره زیرزمین (پایین تر از همکف) چنانچه قابلیت تجاری شدن را داشته باشد به ازای هر طهقه پایین تر از زیرزمین اول %10
کمتر از عوارض پذیره زیرزمین اول برای هر متر مربع محاسهه خواهد شد.
تبصره ( : )5در خصوص انهاری ملحق و یا مجزی یک واحد تجاری ،عوارض مترلقه به ازای هر متر مربع برای انهاری ملحق به واحد تجاری مرادل
 %50عوارض یک متر مربع پذیره محاسهه و عوارض انهاری مجزی از واحد تجاری به ازای هر متر مربع مرادل  %30عوارض ی ک مت ر مرب ع پ ذیره
تجاری همان طهقه قابل احتساب و وصول می باشد.
تبصره ( : )6در صورت نوسازی بناهای تجاری موجود که قهل از تصویب اولین طرح جامع شهر بوده و یا دارای سابقه پرداخت عوارض پذیره  ،ویژه
و پارکینگ یا مجوز پروانه تجاری از شهرداری می باشندبر اساس ضوابط طرح تفصیلی و سال مراجره به میزان% 50عوارض پذیره تجاری وپارکینگ
محاسهه ودریافت گردد و این تهصره مشمول بنای تجاری فاقدسابقه تجاری نمی باشد.
تبصره ( : )7در صورتی ملکی ،به صورت تجاری موجود تلقی می گردد که دارای مجوز تجاری یا پروانه ساخت تجاری یا س ابقه پرداخ ت ع وارض
پارکینگ و عوارض ویژه تجاری ا ز شهرداری و یا سند یک باب دکان بوده یا قهل از تصویب اولین ط رح ج امع س ال  1359ش هر بجن ورد بص ورت
تجاری استفاده شده باشد.در اینصورت(در صورت عدم سابقه پرداخت عوارض) صرفار عوارض پذیره تجاری محاسهه و دریافت می شود .
تبصره ( : )8در محاسهه عوارض پذیره تجاری تک واحد ی به استثناء نیم طهقه و انهاری تجاری با دهانه بیش از حد مج از ط رح تفل یلی فرم ول
( =L0طول دهنه مجاز=برابر ضوابط طرح تفصیلی  = L ،طول دهانه موج ود ،

مهنای محاسهه قرار می گیرد.
 = kضرایب جدول فوق  = S ،مساحت  = n ،ترداد دربند )

تبصره :در راستای حمایت از صنرت گردشگری تاالرهای پذیرایی با ضریب تشویقی  0/25محاسهه میگردد.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

5

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 -4نام عوارض  :عوارض پذیره چند واحدی با کاربری تجاری

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
 =nتعداد دربند

طریق محاسبه عوارض:

با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را
ماخذونحوه محاسبه
عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با ارتفاع دهنه ماخذو نحوه محاسبه
طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
عوارض1399
عوارض 1398
مصوب مورد عمل برای هرمتر مربع
کمیسیونطرح
در :ضوابط
اجراییمقرر
ضمانت مجاز
ردیف
ماده 77
وصول
باشد
)0.64 ×p ×(n+10
را 1
زیرزمینباشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می
)0.86×p ×(n+10
2
همکف

 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

3

طهقه اول

4

طهقه دوم

5

طهقه سوم به باال

6

نیم طهقه (بالکن داخل مغازه)

)0.73 ×p ×(n+10
)0.98 ×p ×(n+10

) و تایید وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی را ط ی نم وده و از
)0.42 ×p ×(n+10

ابتدای سال  1397این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره

)0.48 ×p ×(n+10

 18مورخ ه 1396/11/07

)0.37 ×p ×(n+10

) و تایی د وزارت

)0.42 ×p ×(n+10

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
)0.33 ×p ×(n+10

)0.37 ×p ×(n+10

االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده  77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص وبه ش ماره
)0.42 ×p ×(n+10

)0.48 ×p ×(n+10

18

مورخه 1396/11/07
تبصره ( : )1مجتمع تجاری عهارت است از مجموعه واحدهای تجاری و دفترکار در یک مالکیت با ترداد  4واح د تج اری ی ا بیش تر ک ه

) و تایید وز ارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی

کمیسیونو ماده 77
فلاهای عمومی مشترو و درارتهاط با یکدیگر می باشند .و غیر از آن تک واحدی محسوب می گردد.
وصول :ورودی ها
دارای

تبصره ( : )1در محاسهه عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند پاساژ،تیمچه،س رای و امث الهم ،عم ق جهه ه اول ( براب ر ض وابط ط رح
تفصیلی تا  3برابر عرض قطره ) برابر ضرایب مصوب و مازاد بر آن مرادل  %75قیم ت منطق ه ای جهه ه اول م الو عم ل م ی باش د.در
محاسهه عوارض پذیره تجاری ها با احتساب تهصره فوق قیمت منطقه ای متوسط لحاظ نم ی گ ردد و ب ر مهن ای قیم ت  pمنطق ه ای
محاسهه می شود.
تبصره ( : )2واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند.فلای باز مشاعی که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته
و تمام طهقات را از هر طهقه قابل رویت می نماید مشمول عوارض پذیره نخواهد بود و غیر آن مشمول عوارض پذیره خواهد بود.
تبصره ) : )3در صورت نوسازی بناهای تجاری موجودکه قهل از تصویب اولین ط رح ج امع ،تج اری ب وده و ی ا دارای س ابقه پرداخ ت
عوارض پذیره  ،ویژه و پارکینگ یا مجوز پروانه تجاری از شهرداری می باشند بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و س ال مراجر ه ب ه می زان
 % 50عوارض پذیره تجاری و پارکینگ محاسهه و دریافت گردد و این تهصره مشمول بنای تجاری فاقد سابقه تجاری نمی باشد.
تبصره ( : )4عوارض کاربری با قابلیت تجاری پس از تأیید کمیسیون ماده  5بالمانع می باشد.
تبصره ( : )5در خصوص انهاری ملحق و یا مجزای یک واحد تجاری ،عوارض مترلقه به ازای هر متر مربع برای انهاری ملحق به واحد تجاری مرادل
 % 75عوارض یک متر مربع پذیره محاسهه و عوارض انهاری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع مرادل  %30عوارض یک متر مربع پذیره تجاری
همان طهقه قابل احتساب و وصول می باشد.
تبصره ( : )5در محاسهه عوارض پذیره تجاری چند واحدی فقط واحد تجاری با دهانه بیش از حد مجاز طرح تفلیلی فرمول مهنای محاسهه قرار می
( =L0طول دهنه مجاز=برابر ضوابط طرح تفصیلی = L ،طول دهانه موجود  k= ،ضرایب جدول

گیرد.
فوق  = S ،مساحت  = n ،ترداد دربند

تبصره= مساحت هربند برابر طرح تفصیلی جهت محاسهه  nحداکثر  50مترمربع می باشد .ومازاد برآن هر 50مترمربع یک دربندمحسوب میگردد.
تبصره ( : )6در صورتی ملکی ،به صورت تجاری موجود تلقی میگردد که دارای مجوزتجاری یاپروانه ساخت تجاری یاسابقه پرداخت عوارض پارکینگ
و عوارض ویژه تجاری از شهرداری و یا سند یک باب دکان بوده یا قهل از تصویب اولین طرح جامع سال شهر درق بصورت تجاری استفاده شده باشد
(L0طول دهنه مجاز(متر)= برابرطرح تفصیلی= L ،طول دهانه موجود (متر) = k ،ضرایب جدول فوق ضربدرعدد  =n ،10تعداددربند،و= Sمساحت)

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

6

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

ورزشی ،فرهنگی و هنری ،بهداشتی
آموزشی،
اجراییواحد
ساختمانی
پروانه
عوارض
عوارض
-5
ماده 77
هایکمیسیون
وصول :
باشدضمانت
صدور می
الزم االجراء
سال1397 :
نام از ابتدای
نموده و
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

طریق محاسبه عوارض:

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

پیشنهادی سال

باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

ردیف

عوارض به ازای هر متر مربع

771398
را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده

زیرزمین مورخه 1396/11/07
تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره 18
1 ،

پیشنهادی سال
1399

3.74
3.26
ی نم وده و از
×pرا ط
(اس تانداری) س یر ق انونی
) و تایید وزارت×pکشور

 6.5مورخ ه ×p /11/07
2
ابتدای سال  1397این تررفه با پیشنهاد همکف
7.47تایی د وزارت
 ) 1396و
شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره18×p
اجرایی وصول  :کمیسیون ماده577×p
4.35 ×p
3
طبقهازاول
ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و
4
االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول :طبقه دوم
 4.35×pش ورای اس المی شهر(مص×pوبه 5ش ماره
کمیسیون ماده  77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب
5 ×p
4.35 ×p
5
سوم به باال
(استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی
طبقه کشور
مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت
2.49 ×p
2.17 ×p
6
نیم طبقه
وصول  :کمیسیون ماده 77
2.49 ×p
2.17 ×p
7
انباری در زیرزمین یا همکف

18

8

6.54 ×p

اماکن ورزشی دارای موافقت از تربیت بدنی

7.52 ×p

تبصره ( : )1شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی و واح دهای وابس ته ب ه آنه ا ک ه ب ا اص ول
بازرگانی اداره می شوند ،مشمول تررفه عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری برای صدور پروانه ساختمانی می باشند.
تبصره( : )2درصورتی که متولیان ساختمان های ذکر شده در تهصره  1برخالف پروانه ساختمانی صادره نسهت به افزایش بنا یا ته دیل
آن اقدام نمایند پس از طرح پرونده در کمیسیون ماده  100کلیه جرائم و عوارضات مربوطه شامل مازاد تراکم و پذیره و غیره ب ر اس اس
داد نامه شماره  587مورخه  83/11/25و همچنین داد نامه شماره  48مورخه  85/2/3هیات عموی دیوان ع دالت اداری پ س از وص ول
جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف  ،عوارض مترلقه به نرخ روز محاسهه و اخذ میگردد.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

7

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

درمانی77خصوصی و دولتی
کاربری
ساختمانی با
پروانه
صدور
-6
کمیسیون ماده
وصول :
ضمانت اجرایی
می باشد
عوارضاالجراء
عوارض  1397:الزم
ناماز ابتدای سال
نموده و
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

طریق محاسبه عوارض:

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

ساختمانی بیمارستان ها،مراکز
وصول :صدور
عوارض
پروانه 77
کمیسیون ماده
باشدضمانت اجرایی

ماخذ و نحوه
کمیسیون ماده 77
اجرایی وصول
باشدضمانت
االجراء می
درمانی،کلینیکالزم
ردیف نموده و از ابتدای سال 1397
را طی
واحدهای :مطب
بهداشت،
های
ها،خانه

ماخذ و نحوه

محاسبه وده و از
محاسبه س یر ق انونی را ط ی نم
سنجی،وزارت کشور (اس تانداری)
بینایی ) و تایید
دندانپزشکی1396/،11
 18مورخه /07
شهر(مصوبه شماره
 ،تصویب شورای اسالمی
روانپزشکان،
پزشگان،

1399وزارت
عوارضو تایی د
) 1396/111398
عوارض ه /07
ماره  18مورخ
شهر(مصوبه ش
اسالمی
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای
ابتدای سال  1397این تررفه با
طبی و
تشخیص
سونوگرافی،آزمایشگاه
رادیولوژیست ها،
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

حرف وابسته بخش خصوصی به ازای هر متر مربع

ماره
وبه ش
ورای اس
االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده
16.05
المی شهر(مص ×p
13.96
زیرزمین 77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ×p
1

18

23.1×pاجرایی
االجراء می باش دضمانت
مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم
20.09×p
همکف
2
وصول  :کمیسیون ماده 77
12.02 ×p
10.46 ×p
از طبقه اول به باال
3

4

انباری در زیرزمین یا همکف و دیگر طبقات

5.23 ×p

6.01 ×p

تبصره ( : )1مطب پزشکان ،دندانپزشکان ،رادیولوژیست ها ،سونوگرافی ،داروخانه ها در صورت تقاضای صدور پروانه ساختمانی مختلط در
یک بنا مشروط به اینکه ضوابط و مقررات جاری مقرر در طرح مورد عمل ،انجام این امر را مقدور بداند ،عوارض مترلقه برای ه ر ک اربری
بطور جداگانه و بر اساس تررفه مربوط محاسهه خواهد شد.
تبصره ( : )2مطب پزشکان ،دندانپزشکان ،رادیولوژیست ها ،سونوگرافی از پرداخت عوارض تجاری مراف می باشند داروخانه ها به عن وان
تجاری حساب می شوند و بایستی عوارض تجاری پرداخت نمایند
تبصره( : )3طهق بند 24ماده  55قانون شهرداری ها دائر کردن دفتر وکالت ومطب و دفتراسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنام ه
و مجله و دفتر مهندسی بوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
تبصره ( : )4در بلوو های  20،21،22،30،31،32به دلیل تمرکزدایی و حل مشکل ترافیک در زمان مراجره  2برابر جدول فوق محاسهه
و اخذ گردد.
تبصره ( : )5به جهت تمرکز زدایی و ایجاد انگیزه برای افتتاح مطب در مناطق محروم تر در منطقه بجز مناطق ذک ر ش ده در تهص ره 4
صدور پروانه به طریق ذیل اقدام می شود:
در بلوو  %30 aافزایش نسهت به جدول فوق
در بلوو  bبرابر جدول فوق
در بلوو  %30cکاهش نسهت به جدول فوق
.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

8

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

(احداث
اداری
کاربری
پذیره با
-7
اعیانی) 77
کمیسیون ماده
وصول :
اجرایی
باشدضمانت
عوارضاالجراء می
عوارض  1397:الزم
ناماز ابتدای سال
نموده و
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

طریق محاسبه عوارض:

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به
نوع عوارض
ردیف

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

1399
(اس هر
ازای
مربع
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره 18ازای
نم وده و از
سالرا ط ی
مربع انونی
مترس یر ق
تانداری)
1398وزارت کشور
سال و تایید
) 1396
متر/11
هر /07
مورخه
همکف
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره
ابتدای 1سال  1397این تررفه با

 18مورخ ه 1396/11/07

) و تایی د وزارت

طبقهرااول
کشور 2
طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
(استانداری) سیر قانونی
شهر(مص وبه ش ماره
تررفه با
االجراء 3می باشدضمانت
اجرایی به بعد
طبقه دوم
المی P
 Pپیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای اس . 32
وصول  :کمیسیون ماده  77این. 28

18

مورخه 4
تاییدانباری
زیرزمین و
وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی
 ) 1396/11/07و
نیم طبقه
وصول 5:کمیسیون ماده 77

تبصره( : )1وصول عوارض مزبور در خصوص واحد های اداری می باشد که رعایت ضوابط و مقررات مرب وط از جمل ه
طرح مصوب(هادی،تفصیلی) حسب مورد ،مالو عمل قرار میگیرد.
تبصره ( : )2پس ازاخذ مجوز از کمیسیون ماده  5در صورتیکه سطح اشغال ،مازاد بر ضوابط ط رح تفص یلی باش د.به
ازای هر مترمربع بنای مازاد بر سطح اشغال مجاز طرح تفصیلی 21.8 × p ،در هر طهقه محاسهه می گردد.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:
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تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

تاسیساتی
کارگاهی
صنعتی و
پذیره با
عوارض
-8
کمیسیونوماده 77
وصول :
کاربریاجرایی
باشدضمانت
عوارضاالجراء می
سال  1397:الزم
ناماز ابتدای
نموده و
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

عوارض:
محاسبه
طریق
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به
ردیف نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
را طی
عوارض صنعتی
 1399نم وده و از
انونی را ط ی
) 1396
متر/11/
مورخه 07
تانداری) سمتریر قمربع
1398و تایید وزارت کشور (اسازای هر
مربع
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره 18ازای هر
زیرزمین با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره  18مورخ ه  ) 1396/11/07و تایی د وزارت
ابتدای سال  1397این تررفه
1

قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
کشور (استانداری) سیر
همکف
2

6.18 ×p

5.38 ×p

االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده  77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص وبه ش ماره
3

18

طهقه اول و به باال
ی باش دضمانت اجرایی
قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء م
مورخه  ) 1396/11/07و
5.22×P
سیر4.54
تایید وزارت کشور (استانداری)×P
4
صنرتی
انهار

وصول  :کمیسیون ماده 77

تبصره ( : )1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنرتی باشد و ی ا آنک ه ک اربری
غیرمرتهط بوده که با طرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده  5حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد عالوه بر
عوارض های مترلقه بابت واحدهای صنرتی مطابق با تررفه سال مراجره قابلیت وصول دارد.
تبصره ( : )2چنانچه در قسمتی از کاربری مذکور ،واحدهای مسکونی ،تج اری ی ا اداری اح داث ش ود ،ع وارض آن
مطابق تررفه های مربوطه وصول خواهد شد.
تبصره( : )3درصورت داشتن انهاری متصل به کارگاه برای محاسهه عوارض انهاری طهق فرمول جدول فوق محاسهه و
اخذ گردد.
تبصره( : )4عوارض بنای گلخانه های مسقف کشاورزی با مصالح مانند :پولیکا ،چوب و پوش ش پالس تیک و شیش ه
عوارض آن به میزان زیربنا و عوارض آن  %50تررفه جدول فوق محاسهه و وصول خواهد شد.
تبصره( : )5به استناد قانون ماده  8قانون توسره صنرت ایرانگردی و جهانگردی عوارض پذیره ص دور پروان ه جه ت
هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها با بخش صنایع خواهد بود
تبصره( : )6به استناد بند  4ماده  22قانون الحاق موادی به قانون تنظ یم بخش ی از مق ررات م الی دول ت مص وب
 84/8/15عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم با اقساط پنج تا ده ساله از ش روع به ره ب رداری
توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد(با تقاضای سازمان گردشگری)
تبصره ( : )7فقط  % 30سطح اشغال مجاز از زیربنای همکف جهت کاربری های ج انهی (تج اری و ت االر ) منظ ور
شده و با این تررفه محاسهه و وصول گردد و مازاد بر آن طهق تررفه کاربری مورد استفاده محاسهه و اخذ شود.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:
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تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

پروانه
عوارض
عوارض :
-9
ها 77
کاربریماده
سایرکمیسیون
ساختمانیوصول :
ضمانت اجرایی
صدور باشد
االجراء می
 1397الزم
ناماز ابتدای سال
نموده و
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

طریقه محاسبه عوارض:

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
کاربری
باشدضمانت اجرایینوع
کمیسیون ماده 77
وصول :

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1399

ردیف
1398اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
 1397الزم االجراء می باشدضمانت
نموده و از ابتدای
را طی
صدورسالپروانه

پوشیدهتانداری) س یر قرو
پوشیده /11/07رو
شهر(مصوبه شماره سر
بازرا ط ی نم وده و از
انونی
سر کشور (اس
باز) و تایید وزارت
1396
 18مورخه
 ،تصویب شورای اسالمی
ساختمانی
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره
این وتررفه
ابتدای سال 1397
نقلباو پایانه
حمل

 18مورخ ه 1396/11/07

) و تایی د وزارت

1
×P
10.9×P
2.17
سال  1397الزم×P
9.48×P
772.49
کمیسیون ماده
اجرایی وصول :
می باشدضمانت
االجراء
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای
ها

انهارداریوصول  :کمیسیون ماده  77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص وبه ش ماره
االجراء می باشدضمانت اجرایی

18

2
مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی
خدماتی بند24
وصول  :کمیسیون ماده 77
ماده  55قانون
3
 %50عوارض پذیره تررفه شماره 4
 %50عوارض پذیره تررفه شماره 4
شهرداری و مشاغل
خانگی
5.69 ×P

2.17 ×P

6.54 ×P

+
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2.49 ×P

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
 ) 1396و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
/11/07
ساختمان  18مورخه
شهر(مصوبه شماره
عوارضاسالمی
تصویب شورای
نامشهرداری،
پیشنهاد
ساسی )
(تعمیرات ا
تعمیرات
عوارض :
-11
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

عوارض:
پیشنهادمحاسبه
باطریق
شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
شهرداری ،تصویب

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
ردیف
را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

نوع کاربری

 ،تصویب شورای 1اسالمی شهر(مصوبه شماره

نحوه محاسبه (ریال)

مسکونی

 18مورخه 1396/11/07

 %20عوارض پذیره مسکونی

) و تایید وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی را ط ی نم وده و از

%20مهلغ
ابتدای سال 2
تجاری) و تایی د وزارت
پذیره1396
عوارض/11/
مورخ ه 07
تجاریشورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره 18
 1397این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب
اداری-دهص77
کمیسیون ما
مهلغ وصول
اجرایی
 1397الزم االجراء می باشدضمانت
ابتدای –سال
نرتی
عوارض :پذیره
%20
صنرتی
ری) سیر قانونی را طی نموده و از اداری
کشور (استاندا 3

االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده  77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص وبه ش ماره

آموزشی ،ورزشی،مذههی ،پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و غیره

4
مورخه 1396/11/07

 %20مهلغ عوارض پذیره آموزشی،

18

االجراء می باش دضمانت اجرایی
) و تایید وز ارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم
ورزشی و...

وصول  :کمیسیون ماده 77

تبصره ( : )1تا مادامی که مالکین و یا قائم مقام آنها تغییری در وضریت ملک خود اعم از واحدهای مس کونی ،اداری
،تجاری ،آموزشی ،ورزشی ،مذههی ،پزشکی ،درمانی و غیره بوجود نیاورند که مغایر با مفاد پروانه س اختمان و نقش ه
تأیید شده از سوی شهرداری نهاشد،عوارض تحت عنوان ترمیرات به آنان ترلق نخواهد گرفت.
تبصره ( : )2این عوارض شامل ترمیرات جزئی یا داخلی(نقاشی ،کف سازی ،ترویض درب مسکونی،مرمت دیوار و)...
نخواهد شد.الزم به ذکر است برای انجام ترمییرات جزئی نیازی به دریافت مجوز نیست و صرفار ترمیرات اساسی مثل
ترویض سقف ،ستون  ،پل گذاری  ،دیوار باربر و ترویض درب و نما در بان ک ه ا و موسس ات م الی و اعته اری را
مشمول می شود.و نیاز به اخذ مجوز دارد.
تبصره ( : )3چنانچه مالک یا قائم مقام قانونی وی بدون دخل و تصرف و یا تغییر در ارتفاع وسقف بی آنکه از مف اد
پروانه ساختمانی و نقشه مورد تایید شهرداری ع دول نمای د و ص رف را نس هت ب ه تر ویض س قف اق دام کن د،پس از
تاییدواحد فنی و شهرسازی این عوارض از وی قابل وصول می باشد.
تبصره ( : )4نحوه محاسهه عوارض مربوط به ترویض سقف برای واحد های مسکونی و غیره ک ه بص ورت ش یب دار
اجرا می شوند مرادل  %100عوارض پذیره همان کاربری می باشد.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

12

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 - 12نام عوارض  :عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

 18مورخه 1396/11/07

با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
محاسبه
طریق
عوارض 1397:الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

ماخذ و نحوه محاسبه

ماخذ و نحوه محاسبه

ماده 77
کمیسیون
وصول :
االجراء می باشدضمانت اجرایی
 1397الزم
را طی
مربع
متر
ازای هر
عوارض به
کاربری
ردیفنموده و از ابتدای سالنوع
1399ی نم وده و از
انونی را ط
1398وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید
مربع

عوارض به ازای هر متر

37.49و تایی د وزارت
) 1396
شهر(مصوبه ش
تجاری شهرداری ،تصویب شورای اسالمی
ابتدای سال  1397این تررفه با پیشنهاد
1
32.6ماره  18مورخ ه ×P/11/07
×P
وصنرتی از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
طی نموده و
کشور( 2استانداری) سیر قانونی را
اداری
24.95 ×P
21.7×P
وبه ش ماره 18
مسکونی کمیسیون ماده  77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص
االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول :
3
19.89×P
17.3×P
بهداشتی،سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی
(استانداری)
ارت کشور
هنری،تایید وز
 ) 1396و
مورخه /11/07
آموزشی،
ورزشی،
فرهنگی،
14.83×P
12.9×P
4
وصول  :کمیسیون ماده 77
درمانی ،پزشکی و غیره

.نکته  :در خصوص عوارض پیش آمدگی مشرف به مرابر بر اساس ضوابط طرح جامع شهراز قهیل عرض گذر  ،حداقل
ارتفاع کف تا زیر پیش آمدگی و رعایت مقررات مهحث چهارم ملی ساختمان اقدام می گردد.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

13

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

پروانه
تغییر نام
تجدید و
عوارض
عوارض :
-13
اختمانی ماده 77
س کمیسیون
وصول :
اجرایی
باشدضمانت
االجراء می
 1397الزم
نام ابتدای سال
نموده و از

 18مورخه 1396/11/07

با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
االجراء 1می باشد2
پروانه:
محاسبه
طریقه
ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
تجدیدالزم
عوارض 1397
ابتدای سال
نموده و از
طی

A –A

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

کمیسیون ماده
وصول :
اجرایی
ضمانت
باشد
ساختمانی77در زمان مراجره مالک جهت تجدید پروانه(برد از یکسال سال)
پروانه
پذیره
عوارض
=A2
را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

 =A1عوارض پذیره پروانه ساختمانی در زمان صدور پروانه
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه 1396/11/07
تبصره ( : )1طهق تهصره  2ماده  29قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری
ابتدای سال  1397این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره  18مورخ ه  ) 1396/11/07و تایی د وزارت
ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قی د گ ردد (ح داکثر  5س ال )و
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
کسانی که در میدان ها و مرابر اصلی شهر اقدام به احداث ساختمان می کنند باید ظرف م دت مق رر در پروان ه ه ا
االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده  77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص وبه ش ماره 18
ساختمان خود را به اتمام برسانند .در غیر اینصورت عالوه بر عوارض تجدید %10مابه التفاوت عوارض جدید و ق دیم
مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی
به عنوان عوارض تاخیر اجرای ساختمان دریافت خواهد شد.
) و تایید وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی را ط ی نم وده و از

وصول  :کمیسیون ماده 77

تبصره ( : )2پروانه های ساختمانی که در مهلت مقرر قانونی نسهت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول پرداخ ت

عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی شوند.
تبصره ( : )3منظور از شروع عملیات ساختمانی ،اجرای فونداسیون می باشدکه پس از اعالم رسمی مهن دس ن اظر
مالک موظف به اعالم شروع عملیات ساختمان به شهرداری و ثهت گزارش مرحله اول عدم خالفی مندرج در پروان ه
ساختمانی می باشد.
تبصره ( : )4مودیانی که قهل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمایند در ص ورتی ک ه
هیچ گونه عملیات ساختمانی انجام نداده باشند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری می تواند پ س از
کسر  15درصد عوارض پذیره می تواند همزمان با ابطال پروانه ب دون احتس اب ع وارض تفکیک،نوس ازی،آموزش و
پرورش،خزانه،آتش نشانی،فلای سهز و آماده سازی نسهت به عودت مابقی وجوه واریزی مالک اقدام نماید.
تبصره( : )5جهت تغییر نام مالک در پروانه و تاییدیه شناسنامه ساختمان یا نقشه های ساختمانی رونوش ت براب ر
اصل مهلغ  828/000ریال دریافت می گردد.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

14

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 -14نام عوارض  :عوارض صدور مجوز احداث پل

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

عوارض:
محاسبه
طریق
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض به

ماخذ77و نحوه محاسبه عوارض به
باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده
ردیف
نوع کاربری
77
ماده
کمیسیون
:
وصول
اجرایی
ضمانت
باشد
می
االجراء
الزم
1397
سال
ابتدای
از
و
نموده
را طی
ازای هر متر طول سال 1399
ازای هر متر طول سال 1398
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی را ط ی نم وده و از
73 × p
64 × p
اداری
1
ابتدای سال  1397این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره

2

تجاری

42 × p

 18مورخ ه 1396/11/07
48 × p

) و تایی د وزارت

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

مسکونی و سایر

23شهر(مص وبه ش ماره
20تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای pاس×المی
االجراء3می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده ×77pاین

مورخه 1396/11/07

18

) و تایید وز ارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی

وصول  :کمیسیون ماده 77

تبصره( : )1بدیهی است شهرداری در موارد فاقد مجوز نسهت به ص دور اخط ار جه ت جم ع آوری پ ل اق دام و در
صورت عدم اقدام موثر از سوی مالکین رأسار نسهت به جمع آوری پل اقدام خواهد شد.
تبصره ( : )2برای هر قطره زمین مسکونی یک پل در حد تردد یک ماشین حداکثر  3متر رایگان می باشدمازاد بر
یک پل در صورت ترلق طهق ضوابط طرح تفصیلی بر اساس جدول فوق محاسهه و اخذ گردد.

نکته  :باید دقت گردد که هیچ گونه پل بدون رعایت ضوابط شهرداری صادر نشود.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

15

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 -15نام عوارض  :عوارض صدور مجوز حصارکشی یا دیوارکشی

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

طریق محاسبه عوارض:

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

ردیف
دیوارکشی به
حصارکشی
یا ماده 77
کمیسیون
نوع وصول :
باشدضمانت اجرایی

ماخذ و نحوه محاسبه

ماده 77
کمیسیون
طولمی باشدضمانت اجرایی
متراالجراء
هر الزم
ازای1397
را طی نموده و از ابتدای سال
1398
وصول :سال
عوارض

شهر مورخه 1396/11/07
محدوده18
داخل شماره
شهر(مصوبه
تصویب شورای اسالمیاراضی
1 ،

ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض سال 1399

5.47×pرا ط ی نم وده و از
4.76×pوزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی
) و تایید

شهرتصویب شورای اسالمی ×p
پیشنهاد حریم
اراضیبا واقع در
2.42ش ماره
شهر(مصوبه
شهرداری،
ابتدای2سال  1397این تررفه

18

 ) 2.78و تایی د وزارت
مورخ ه 1396×p/11/07

انجامدهمی77پذیرد.
کمیسیون ما
درخواست مالک
اجرایی وصول :
رسمی و با
ضمانت
مالکیت
می باشد
االجراءسند
الزم ارائه
شهرداری با
سال 1397
سوی
ابتدای
حصارکشی از
طی نموده و از
قانونی رامجوز
سیر صدور
عوارض
(استانداری)
تبصره (: )1
کشور
مربوطه اقدام
قانونی
ضوابط
حصارکشی
ضمانتباغی و
باشدزراعی،
زمینهای
برای
گردد.ویب ش ورای اس المی شهر(مص وبه ش ماره
شهرداری ،تص
پیشنهاد
تررفه با
طهق این
ماده 77
کشاورزی،کمیسیون
اجرایی وصول :
االجراء می

18

وب
تبصره ( : )2صدور مجوز حصار کشی بنام مالک صرفار به منزله محصور نمودن آن تلقی ،هیچگونه مجوزی در جهت احداث بنا محس
مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی
نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتار قید شود.
وصول  :کمیسیون ماده 77

تبصره ( : )3چنانچه مدارو مرتهری همچون صدور احکام و آراء قطری از سوی مراجع و محاکم قلائی و ذیصالح مهنی بر عدم مالکی ت
و یا داشتن مرارض ارائه شود ،صدور مجوز حصار کشی متوقف خواهد شد.
تبصره ( : )4به استناد ماده  110قانون شهرداری نسهت به زمین یا بنای مخروبه و غیر مناسب با وضع مح ل و ی ا نیم ه تم ام واق ع در
محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیهایی شهر با موازین شهرسازی باشد .شهرداری
با تصویب شورای شهر می ت واند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن ک ه منطه ق ب ا نقش ه مص وب
انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اج رای ط رح مص وب ش ورا در
زمینه زیهایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند مرمول و هزینه آن را به اض افه ص دی ده از مال ک ی ا مت ولی و ی ا
متصدی موقوفه دریافت نماید .در این صورت حساب شهرداری بدوار به مالک ابالغ می شود در صورتی ک ه مال ک ظ رف م دت  15روز از
تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطری تلقی می شود و هرگاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع
به کمیسیون مذکور در ماده  77ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده  77در حک م س ند قطر ی و الزم
االجرا بوده و اجراء ثهت مکلف است بر طهق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسهت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و ب ه
مورد اجراء بگذارد.
تبصره ( : )5حداکثر ارتفاع مجاز جهت حصار کشی با ترکیب مصالح بنایی با فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفل یلی ش هر 2/5مت ر و
حداکثر ارتفاع مجاز جهت دیوار کشی با مصالح بن ایی  1.5مت ر م ی باش د . .و مت راژ ص دور مج وز می زان نامحص ور ب ودن مل ک م ی
باشد(.شهرداری مکلف است ارتفاع حصار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید)

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:
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تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 1397 77الزم االجراء می این تررفه این
تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

 -16نام عوارض  :عوارض سالیانه محل کسب

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

طریق محاسبه عوارض:

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل و صنوف تابع نظام قانون نظام صنفی و قاانون تااارک کاه ملاهم باه عداویت در اتحادیاه صانف

باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

مربوط و مشاغل و حرف خاص می باشند وصول می گردد.

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

ماخذ و نحوه محاسبه

ماخذ و نحوه محاسبه

حداکثر

عوارض 1398

عوارض 1399

مبلغ(ریال)

مشاغل 18مورخه 1396/11/07
شهر(مصوبه شماره
 ،تصویب
ردیفشورای اسالمینوع گرو ه

) و تایید وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی را ط ی نم وده و از

ابتدای سال  1397این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره  18مورخ ه  ) 1396/11/07و تایی د وزارت
مشاغل گروه سوم3
1
16, 721,000
1.12×p ×s
0. 98×p ×s
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
مشاغل گروه دوم 2
2
,710 ,000
0. 74×p ×s
0. 65×p ×s
ماره18 11
االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده  77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص وبه ش
مشاغل گروه اول1
3
8,363 ,000
0. 36×p ×s
0. 32×p ×s
مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی

مشاغل در انتهای دفترچه تعرفه عوارض ضمیمه می باشد.
گروهماده 77
وصول  :کمیسیون
 = Sمساحت واحد کسبی

تبصره( : )1محاسهه این عوارض در همکف وزیرزمین پاساژها و سایر امالو برابر فرم ول مص وب  ،طهق ه اول %80فرم ول ،طهق ه دوم
 %70فرمول و از سوم به باال  %60فرمول مالو عمل می باشد.
تبصره ( : )2حداقل مساحت واحد کسهی ( )sبر اساس ضوابط طرح تفلیلی قهل از سال  85برابر  17/5متر مربع و برد از طرح تفصیلی
 85برابر  20متر مربع است.
تبصره( : )3چنانچه در حال حاضر و یا در آینده مشاغلی ایجاد شوند و یا شناسایی شوند که در گروه بندی های انجام شده ق رار ندارن د
عوارض باپیشنهاد شهرداری به شورای اسالمی شهر بارعایت دیگرضوابط قانونی جهت وصول عوارض سالیانه ازآنها قابل وصول خواهد بود.
تبصره ( : )4بیمارستانهای دولتی مشمول پرداخت عوارض محل کسب نخواهند شد.
تبصره ( : )5مشاغل غیر مشمول نظام صنفی مثل تراونی های مصرف ،مطب پزشکان ،دفاتر وکالت ،دفاتر نقشه کش ی ،فروش گاه ه ای
زنجیره ای ،تراونی های محلی ،آموزشگاه های رانندگی ،دفاتر بیمه و باشگاه ها و تاالرهای پذیرایی نیز بر اساس جدول مش اغل ،مش مول
پرداخت عوارض سالیانه می باشد.
تبصره ( : )6شهرداری مکلف است تسهیالت پیش بینی شده در قانون ساماندهی مشاغل خانگی را تدبیر و اجرا نماید.
تبصره ( :)7عوارض ساالنه تاالر باغها ( 23*P*Sمساحت اعیانی موقت ودائمی) محاسهه می گردد وکلیه واحدهای مش مول ای ن تررف ه
که درسالهای قهل عوارض مکان فرالیت خود را پرداخت نکرده اند بایستی براساس تررفه سال جاری به اضافه ده درصد پرداخت نمایند.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:
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تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 -17نام عوارض  :عوارض پروانه موقت کسب

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

طریق محاسبه عوارض:

با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

عوارض پروانه موقت کسب = محاسبه حق پیشه وری مجاز یکسال *2

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

پیشه  ،افرادی که بدون مجوز شهرداری در سطح شهر فرالیت می نمایند و تشویق افراد جه ت
کسب و
جلوگیری از
تبصره : 1
ماده 77
کمیسیون
منظور وصول :
ضمانتبهاجرایی
باشد

 77شهرداری اجازه داده م ی ش ود ع وارض
اجتماعی به
وصول :مفاسد
اجراییگیری از
ضمانتو جلو
باشدفرالیت
می نوع
االجراء در
الزم دولت
کنترل
منظور
های ازالزم
مجوز
کمیسیون ماده
1397
به سال
ابتدای
نموده و
اخذطی
را
تجاری موقت برای یکسال از شاغلین وصول  ،تا آنان بتوانند در طول سال نسهت به اخذ مجوز اقدام نما یند  .بدیهی اس ت در ص ورتیکه
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی را ط ی نم وده و از
در طول سال نتوانند اخذ مجوز نما یند برابر مقررات اقدام و برای سال دوم امکان صدور پروانه موقت برای آن ملک نهوده و ممنوع م ی
ابتدای سال  1397این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره  18مورخ ه  ) 1396/11/07و تایی د وزارت
باشد.به عهارت دیگر برای یک ملک فقط یکهار پروانه موقت کسب صادر می شود.
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

تبصره  : 2عوارض پروانه کسب موقت یکساله که مهلغ آن دو برابر حق عوارض پیشه وری مجازیکسال می باشد،الزامی می باشد
وبه ش ماره
یکسال المی
عوارضورای اس
صرفارویب ش
شهرداری ،تص
پیشنهاد
تررفه با
ماده 77
وصول :
اجرایی
می:باشد
االجراء
شهر(مصردد.
وصول می گ
صادر شود ،
مجددار
پروانهاینموقت
کمیسیون سال
شغل در طول
تغییر
ضمانت دلیل
چنانچه به
تبصره 3

18

االجراء می باش دضمانت اجرایی
نموده و از
خصوصرا طی
سیر قانونی
(استانداری)
گونهوزارت
هیچتایید
موقت ) و
پروانه1396
/11/07
مورخه
الزمکند.
1397نمی
سالایجاد
ابتدای آن
تجاری شدن
قابلیت
ملک در
کشوربرای آن
حقی را
تبصره : 4
وصول  :کمیسیون ماده 77

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

18

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 -18نام عوارض  :عوارض حق االفتتاح محل کسب  ،انتقال محل کسب توسط صاحب پروانه
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

فرمول محاسهه عوارض
فرمول محاسهه عوارض
ردیف
طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
حق افتتاح محل کسب
حق افتتاح محل کسب
نوع گرو ه مشاغل
باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
1399
1398

حداکثر مهلغ (ریال)

771.98
×pماده
کمیسیون
را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشد
اجرایی وصول ×s :
ضمانت1.73
×p ×s
مشاغل گروه سوم3
1
33,459,000ی نم وده و از
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی را ط
1.33 ×p ×s
1.16 ×p ×s
تررفه باگروه دوم
سال  1397اینمشاغل
ابتدای 2
پیشنهاد 2شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره  18مورخ ه  ) 1396/11/07و تایی د وزارت
23,420,000
اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
ضمانت
1397 ×s
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال
0.65×p
الزم االجراء می باشد×s
0.57×p
مشاغل گروه اول1
3
16,625,000
االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده  77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص وبه ش ماره 18

ضمیمه می
مشاغل در
باشد.سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی
(استانداری)
صفحات کشور
انتهایتایید وزارت
 ) 1396و
گروه/11/07
مورخه
وصول  :کمیسیون ماده 77

عوارض حق افتتاح

عوارض حق افتتاح

انباری واحد کسبی

انباری واحد کسبی

1398

1399
0.98 ×p ×s

ردیف

نوع گرو ه مشاغل

1

مشاغل گروه سوم3

0.86 ×p ×s

2

مشاغل گروه دوم 2

0.57 ×p ×s

0.65 ×p ×s

3

مشاغل گروه اول1

0.28 ×p ×s

0.32 ×p ×s

حداکثر مبلغ (ریال)

16,625,000
11,710,000
8,760,000

گروه مشاغل در انتهای صفحهات ضمیمه می باشد.
حق افتتاح محل کسب=دوبرابرعوارض سالیانه کسب موردنظر
عوارض سالیانه انهاری مجزا از واحد کسهی و بالکن تجاری = ضریب گروه شغلی * مساحت انهاری * 0.033*p
عوارض انتقال محل کسب توسط صاحب پروانه  :مابه التفاوت عوارض صدور پروانه کسب از محل قدیم با ع وارض ص دور پروان ه کس ب
محل جدید مالو وصول است.
تبصره ( : )1در خصوص فلای باز مورد استفاده برخی از مشاغل مانند گاراژها ،پاساژها ،کاروانس راها و امث الهم ک ه دارای ی ک ی ا دو
درب ورودی و خروجی می باشند و از فلای باز به صورت مشاع مورد استفاده واحدهای کسهی قرار دارن د از ش مول ترل ق ای ن تررف ه
مستثنی خواهد بود.
.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:
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تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
درختان شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
قطعشهر(مصوبه
عوارضاسالمی
تصویب شورای
نامشهرداری،
پیشنهاد
عوارض :
-19
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
شهرداری ،تصویب
عوارض:
پیشنهادمحاسبه
باطریق

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

ماده 77
عوارض (ریال)
طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیونمبلغ
ردیف
عوارض
نوع 77
باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده
1398
یط :ازکمیسیون ماده 77
وصول
اصلهمی باشد
االجراء
 1397الزم
قطعسال
ابتدای
را طی نموده و از
اجرایی مح
ضمانت ورتیکه
درخت در ص
ازای هر
اشجار به
عوارض

1
باشد .مورخه 1396/11/07
سانتیمتر18
شهر(مصوبه شماره
اسالمی حداقل 50
شورای درخت
 ،تصویب بن

مبلغ عوارض (ریال)
1399

 10,037,000وده و از
تانداری) س یر ق انونی را ط ی نم
( ,000اس
) و تایید وزارت کشور
8,728

مهلغ ردیف 1
عالوه بر
شهرداری،متر از
 100سانتی
اشجار تا
عوارضاینقطع
شهر(مصوبه ش ماره  18مورخ ه  ) 1396/11/07و تایی د وزارت
اسالمی
تصویببنشورای
پیشنهاد
تررفه با
ابتدای سال 1397
کشور2
.1002,000
872
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت ,000
طیمازاد
سانتی رامتر
ازاء هر
به
وصول  :کمیسیون ماده 77
اجرایی
سیر قانونی
(استانداری)
پیشنهاد ف
عوارض ردی
عالوه بر
ازای هر اصله
اشجار به
عوارض
شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص وبه ش ماره
تررفه با
درخت 77این
کمیسیون ماده
وصول :
قطعاجرایی
ضمانت
االجراء می باشد

18

.1400,000
سال1.219
طی نموده و از ابتدای,000
بیشتر
ازیک متر
کشورقطع درخت
سانتیمتر
1396به) وازای
های 1و2
ضمانت اجرایی
 1397الزم االجراء می باش د
قانونی را
(استانداری) سیر
تاییدهروزارت
مورخه/11/07 3
قطع77اشجار برای درختان کمتر از  50سانتی متر بن درخت
عوارضماده
وصول  :کمیسیون
4
به ازای هر سانتی متر

52,000

59,000

تبصره ( : )1تشخیص تریین محیط بن درخت مطابق با ماده ( )12ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی م اده ( )1الیح ه ق انونی حف

و

گسترش فلای سهز در شهرها موضوع تصویب نامه مورخ  1359/11/3شورای انقالب و مصوب  1373/6/29وزارت کشور خواهد بود.
تبصره ( : )2شمولیت این تررفه ناظر به قطع اشجار در مرابر عمومی،باغات و پارو های مترلق به شهرداری می باشد و بن ابراین قط ع
اشجار توسط مالکین باغات و باغچه ها و  ...از ترلق این تررفه مستثنی خواهد بود که صرفار مالک مکلف به کاشت دو نهال در مکانی ک ه
شهرداری جانمایی و تریین می نماید خواهند بود .به منظور استرالم واقری از این تررفه رعایت آیین نامه قانون اصالح حف و گس ترش
فلای سهز در شهر ها مصوب  1359شورای انقالب و مصوب  1388مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است.
تبصره ( : )3عوارض جدول فوق عمدی بوده و در صورت غیر عمد یا با اخذ مجوز بر اساس تشخیص سازمان پ ارو ه ا ح داکثر %50
وصول می گردد.
تبصره( : )4حفاری های ادارت خدمات رسان که منجر به قطع درخت شود (پ س از رای کمیس یون م اده  )7وق ف ن رخ ج دول ف وق
محاسهه می شود و از شمول تهصره  3خارج می باشد
تبصره( : )5برای پروانه های صادر شده اشخاص حقیقی توسط شهرداری جهت ورود و خروج وسائط نقلیه به پارکینگ
و یا موارد دیگر ،با مجوز کمیسیون ماده  7اقدام به قطع درخت گردد %20.مهلغ جدول فوق دریافت می شود.
تبصره( : )6هر گونه شاخه زنی توسط ادارات و افراد حقوقی در صورتیکه باعث آسیب کلی ب ه درخ ت نگ ردد و باع ث از ب ین رف تن
درخت نشود با اخذ مجوز از کمیسیون ماده  %30 ،7مهلغ جدول فوق اخذ گردد.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

20

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
آالتماده 77
کمیسیون
وصول :
باشدضمانت اجرایی
االجراء می
 1397الزم
نامابتدای سال
نموده و از
راهسازی و سنگین
ماشین
موتورسیکلت و
سالیانه
عوارض
عوارض :
-20
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را
 1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
ابتدای سال
نموده و از
طی
عوارض:
محاسبه
طریق

باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

ردیف

سال ( 1398ریال)

نوع دستگاه

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

1 ،
موتورسیکلت
شماره 18
تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه

سال ( 1399ریال)

103,000را ط ی نم وده و از
90,000تایید وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی
مورخه  ) 1396/11/07و

سنگین تا 10
تن تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره
شهرداری،
آالتبا پیشنهاد
ماشینتررفه
ابتدای 2سال  1397این
601,000
523,000
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

 18مورخ ه 1396/11/07

3

ماشین آالت بیش از  10تن

) و تایی د وزارت

1.168,000وبه ش ماره
1.016,000شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص
االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده  77این تررفه با پیشنهاد

18

راهسازی
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی
آالتوزارت
ماشینو تایید
مورخه) 1396/11/07 4
1.202,000
1.046,000
وصول  :کمیسیون ماده 77
5

وانت تک کابین تا  1تن

6

وانت تک کابین  1تا  3تن

7

اتوبوس

8

مینی بوس

261,000

300,000

392,000

450,000

785,000

902,000

253,000

290,000

تبصره  :این عوارض در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثنای خودردوهای گاز سوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت
ده سال) به میزان ساالنه  %10و حداکثر تا  %100افزایش می یابد.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

21

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی
 -22نام عوارض  :عوارض غرفه ها و نمایشگاهها اعم از فروش ،تخصصی ،ادواری ،فصلی و دائمی و بازارهای روز در محدوده و حریم شهر
نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

طریق محاسبه عوارض:

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

غرفهسال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
واگذاریابتدای
نموده و از
%5طی
اجاره
باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

تبصره( : )1متولیان برگزاری نمایشگاه های ادواری  ،فصلی و دائمی مکلفند مرادل  %5اجاره بها غرفه مورد اجاره را از طرف قرارداد کسر
را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

و به حساب شهرداری واریز نمایند.

/1110
حداقل/07
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه
1396از برگزاری نمایشگاه ،عوارض وصولی را ب ه حس اب ش هرداری
روز قهل
تبصره( : )2متولیان برگزاری نمایشگاه ها موظف اند

) و تایید وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی را ط ی نم وده و از

وزارت
وارض متایی د
 ) 1396و
تاخیرمورخ ه
مارهروز18
شهر(مصوبه ش
عدمشورای
تصویب
شهرداری،
پیشنهاد
1397بهاین تررفه
ربوط ه
مرادل/11٪/2.075کل ع
ازای هر
اسالمی موقع به
پرداخت به
صورت
نمایند .در
شهرداریبا ارائه
سالآن را
ابتدایرسید
واریز و
سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
میری)
(استاندا
گیرد.
کشورترلق
جریمه

توانند
شهرداری می
پیشنهادخواهد بود
نمایشگاه
متولیان
کمیسیون بهمادهعهده
وجوه حاصله
اجراییواریز
ضمانتوصول و
مسئولیت
االجراء: )3
تبصره(
مراجره18
وبه باش ماره
شهر(مص
وصول اس المی
مأمورانش ورای
شهرداری ،،تص ویب
تررفه با
 77این
وصول :
می باشد
ضمانت م ی
رینباشش دهرداری
همکاری با م
مکلف
نمایشگاه ها
کشور و صولی
ارتمیزان
بررسی
نسهتو به
نمایشگاه
مورخهدفتر
به محل
اجرایی
أمومی
االجراء
سالبه 1397الزم
ابتدای
نمایند،مسئولیننموده و از
اقدامسیر قانونی را طی
(استانداری)
تایید وز
) 1396
/11/07

باشند و در غیر این صورت شهرداری می تواند برابر آئین نامه وصول عوارض نسهت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.
وصول  :کمیسیون ماده 77

تبصره( : )4صاحهان غرفه ها در بازار های روز مکلفند به میزان  10درصد از بهای اجاره خود را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخ ت
نمایند.
تبصره ( : )5این عوارض شامل نمایشگاههای صنایع دستی  ،غرفه های فرهنگی ،مذههی وآموزشی نمی شود.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

22

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

خدماتباشدشهری
عوارض
عوارض :
-23
ضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
االجراء می
 1397الزم
ناماز ابتدای سال
نموده و
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

طریق محاسبه عوارض:

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

عوارض
محاسبه
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه
1396
/11/07
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه

توضيحات

) و تایید وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی را ط ی نم وده و از

شورایه اض
زیربن ا ب
عوارض
مرادل %2/5
/11پروان ه
/07دور
هنگام ص
افه تبصره
اختمانیوزارت
1396س) و تایی د
عوارضمورخ ه
شهر(مصوبه(1ش) :مارهاین 18
اسالمی
تصویب
شهرداری،
ابتدای سال  1397این تررفه با پیشنهاد

1
یک درص د ع وارض ت راکم س اختمان
آتشنشانی
 77حس اب
کمیسیونفما1ده ب ه
وصول :م ورد ردی
محاسهه و در
شهرداری اجرایی
توسطباشدضمانت
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می
های باالی پنج سقف
سازمان آت ش نش انی و در خص وص ردی ف  2ب ه حس اب
االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده  77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص وبه ش ماره 18
سازمان پارکها و فلای سهز و ی ا حس اب مررف ی ش ده از
گردد.باش دضمانت اجرایی
االجراء می
زمینهالزم
این1397
ابتدایدرسال
نموده و از
واریز می
شهرداری
مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طیسوی
مرادل  %2/5عوارض زیربن ا ب ه اض افه
وصول  :کمیسیون ماده 77
تبصره ( : )2عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیس یون
2
یک درص د ع وارض ت راکم س اختمان
فلای سهز
ماده  100رای ابق اء ص ادر م ی ش ود نی ز وص ول و ص رف را
های باالی پنج سقف
بایستی در ارتهاط با تجهیز و نگه داری آت ش نش انی و ی ا
فلای سهز هزینه گردد.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

23

تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 -24نام عوارض  :عوارض بهره برداری موقت در کاربری غیر مرتبط

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

ماده  : 1به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان ،ش رایط و ض وابط
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

مندرج در مواد و تهصره های زیر شهرداری درق موظف است به شرح زیر اقدام نماید:

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

ماده  : 2این تررفه مشمول مواردی می گردد که طهق تهصره ذیل بند  24ماده  55قانون شهرداری ها بر خالف کاربری قید ش ده پروان ه

باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

گردد.
سالمی
برداری
الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
1397
بهرهابتدای
صادرهو از
ومجوز نموده
را طی

تبصره  : 1مالو عمل در خصوص محل استقرار ،نوع فرالیت ،مقدمات الزم و سایر ض وابط ق انونی ب رای واح دهای موض وع ای ن مص وبه

 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی را ط ی نم وده و از

اولویت اول شهرداری درق رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط طرح تفصیلی ب ه
ابتدای سال  1397این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره  18مورخ ه  ) 1396/11/07و تایی د وزارت
واحدهای بهره برداری موقت منری در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تررفه استفاده شود.

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ما
77مواردی ک ه ب ا
مگرده در
تبصره  : 2تمدید مجوزهای بهره برداری موقت قهلی تا تریین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر درق ،بالمانع است
باشد .ماده  77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص وبه ش ماره
کمیسیون
وصول :
ضمانت
داشته
اجراییمغایرت
تهصره 1
باشدشده
می یاد
االجراءنامه
آیین

18

شودی .باش دضمانت اجرایی
االجراء م
صادر می
 1397الزم
خورشیدی
ابتدای سال
مدت ازیکسال
براینموده و
شهرداریطی
سیر قانونی را
حقوق
(استانداری)
زمان دریافت
ارتازکشور
موقت
تایید وز
برداری
 ) 1396و
مجوز بهره
/11/: 07
تبصره 3
مورخه

موظف است حداکثر یک ماه قهل از پایان مهلت یکساله اقدامات الزم را در جهت تمدید یا تریین تکلیف واحد مذکور
شهرداری
تبصره:4 :
ماده 77
کمیسیون
وصول
براساس نرخ سال جدید برمل آورد.در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است راس پایان یکسال واحد مذکوررا پلمپ نماید.
تبصره  : 5سامانه ثهت اطالعات ،تریین عوارض و صدور مجوزهای بهره برداری موقت باید صرفا در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه
شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری های بردی صورت پذیرد.
تبصره  : 6صدور مجوز های بهره برداری موقت به منزله تایید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست
و این مجوزها هیچگونه حقوق پایدار و مرنوی مثل سرقفلی ،حق پیشه و غیره  ،ایجاد نمی کند.
ماده  : 3مهنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره برداری غیرمجاز در کاربری مص وب
ملک یا پایان مهلت مجوز قهلی می باشد.
تبصره  : 1با توجه به اطالع رسانی انجام شده ،عوارض بهره برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای س الهای  1394و بر د از آن ،ب ه ازای
تمامی سالهایی که پرداخت نشود ،به نرخ زمان مراجره محاسهه و دریافت خواهد شد و هر گونه ادعایی از س وی مودی ان مهن ی ب ر ع دم
اطالع از این مصوبه برد از تاریخ درج آخرین اطالعیه(ابالغ تررفه عوارض محلی) ،قابل قهول نهوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز
از شهرداری؛ موظف به پرداخت کامل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می باشند .همچنین صدور مج وز از ط رف مراج ع دیگ ر دال ب ر
موافقت اصولی برای فرالیت کسهی ،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 ترطیل وبه کاربری مجاز تغییر وضریت داده باشد،
از زمان اعالم کتهی ذینفع (که در همان زمان به تایید شهرداری رسیده است) ت ا هنگ امی ک ه ک اربری مج از خ ود را رعای ت نمای د ،از
پرداخت عوارض موضوع این مصوبه مراف می شود.
تبصره  : 3ترهدپرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفا بر عهده مالکان امالو بوده ول ی ب رای تس هیل در رون د ام ور اداری؛ ذینفر ان
امالو (مالک  ،مستاجر،بهرههردارو )...میتوانندعوارض یادشده رابه شهرداری پرداخت نمایند.
تهصره  : 4در بلوو  %50 cاین تررفه برای مدت یکسال شامل ساختمانهای دولتی ،نهادهای عمومی غیر دولتی و آموزش ی غی ر انتف اعی
محاسهه می گردد.
شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:
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تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره
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) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

ازای77هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف ص نفی ب ر
خورشیدی،
اجرایی سال
ضمانتبرای یک
باشدموقت
برداری
عوارض:عوارض بهره
کمیسیونبهماده
وصول :
االجراء می
ضرایبسال  1397الزم
ماده و: 4از ابتدای
نموده
دریافت گردد:
محاسهه
جدول زیر
ضرایب
بااساس
شهر(مصوبه شماره  18مورخه 1396/11/07
شورایواسالمی
تصویب
شهرداری،
پیشنهاد
طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده
ضرائب P77دارایی

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

مطابق منطقه

ردیف

را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77

واحدهای
مورخه 1396/11/07
عوارض18
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

توضيحات

کميسيون
تانداری) س یر ق انونی را ط ی نم وده و از
بندی کشور (اس
) و تایید وزارت

10018مورخ ه 1396/11/07
ماده
ابتدای سال  1397این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره

) و تایی د وزارت

وصول  :کمیسیون ماده 77
اجرایی C
ضمانت B
کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشد A

18
ازایشهرداری ،تص ویب ش ورای اسدرالمی
پیشنهاد
(ض این
مترمربع 77
کمیسیون ماده
اجراییتاوصول :
االجراء می باشد
ماره ا و
شهر(مص بانوبه شک ه
خص وص
تررفه باه) ب ه
رایب پای
مساحت 30
ضمانت تجاری
واحدهای
6
7
ضمانتمر ادل
مالی داعتهاری
متر مربع
اجرایی
موسساتی باش
 ) 1396و تایید وز ارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از7ابتدای سال  1397الزم االجراء م
مورخه /07هر/11

1
زیربناهای تجاری مازاد بر  30مترمربع ب ه ازای ه ر مت ر
کلیه
وصول  :برای
ماده 77
کمیسیون
مربع مازاد

7

6

5

2.5

2

1.5

2

1.5

1

2

واحدهای صنرتی سهک ،تولیدی و انهارداری

3

فلاهای اداری و دفاتر شرکت ها

4

آموزشگاه های زبان های خارجی ،آموزشگاه های برگزار کنن ده دوره
ای آم وزش دروس م دارس و کنک ور ،آموزش گاه ه ای آزاد هن ری،
اماکن ورزشی مخصوص بیلیارد و بولینگ )،و کلیه بناه ای آموزش ی
غیرانتفاعی

5

فلای مسقف کلینیک ها ،درمانگاه ه ا و اورژان س شخص ی و س ایر
1.5
کاربری

1

1

1

 2براب ر ض رایب اع الم ش ده
محاسهه می گردد.

0.5

0.5

تبصره  : 1در محاسهه عوارض بهره برداری موقت فرالیت تجاری (موضوع ردیف  1جدول ماده  ،)4ضرایب تریین شده صرفا ب رای طهق ه
همکف و طهقه زیرزمین بوده و باید در محاسهه عوارض سایر طهقات ،ضرایب کاهشی زیر مالو عمل قرار گیرد:
طهقه اول  ، %50طهقه دوم و نیم طهقه  %30و طهقه سوم و باالتر  %20ضرایب طهقه همکف محاسهه گردد.

شهرداردرق
عباس جعفری

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:
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تررفه عوارض محلی شهرداری درق

سال  1399شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (ا

تررفه با پیشنهاد شهرداری  ،تصویب شورای اسالمی شهر (مصوبه شماره  78مورخه  )1398/10/03و تأیید وزارت کشور(استانداری) سیر قانونی را
طی نموده و از ابتدای سال  1399الزم االجراء می باشد .ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  1397 77الزم االجراء می این تررفه این تررفه با
پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره  18مورخه  ) 1396/11/07و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی

 -26نام عوارض  :عوارض فروش بلیت

نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را

طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
عوارض:کمیسیون ماده 77
اجرایی وصول :
محاسبه
ضمانت
طریق
باشد
کمیسیونبه ماده
وصول :
اجرایی
باشدضمانت
االجراءو می
رو ،الزم
1397
ابتدای
فروشو از
طی نموده
را
میزان %1077مهلغ بلیت قابل وصول است.
انتفاعی دارد
جنهه
مراسمی که
هرگونه
کنسرت،
سالسی
ورودی
بلیت
عوارض
 ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه شماره

 18مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (اس تانداری) س یر ق انونی را ط ی نم وده و از

ابتدای سال  1397این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تصویب شورای اسالمی شهر(مصوبه ش ماره

 18مورخ ه 1396/11/07

) و تایی د وزارت

کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده 77
االجراء می باشدضمانت اجرایی وصول  :کمیسیون ماده  77این تررفه با پیشنهاد شهرداری ،تص ویب ش ورای اس المی شهر(مص وبه ش ماره

مورخه 1396/11/07

) و تایید وزارت کشور (استانداری) سیر قانونی را طی نموده و از ابتدای سال  1397الزم االجراء می باش دضمانت اجرایی

وصول  :کمیسیون ماده 77

شهرداردرق
عباس جعفری

18

رئیس شورای اسالمی شهر
موسی میرزایی

اعضای شورای اسالمی شهر:

26

