ص (1تعرفه شماره ) 1
ردیف

2
7
4
1

1

1
3
6

65

عوارض زیر بنا ( احداث اعیانی )
از نوع مسکونی به صورت تک
واحدی به ازاء هر متر مربع
تا زیر بنای  655متر مربع
تا زیر بنای  615متر مربع
تا زیر بنای  255متر مربع
تا زیر بنای  755متر مربع
تا زیر بنای  455متر مربع

تا زیر بنای  155متر مربع

تا زیر بنای  155متر مربع

باالی زیر بنای  155متر مربع
انباری

مسکونی  %655ساخت روی تجاری

شهرداری ابریشم

مأخذ ونحوه محاسبه عوارض
سال 19

سال 16

( 5/6Pحداقل هر متر مربع
66/555ریال )
( 5/6 Pحداقل هر متر مربع
62/555ریال )
( 5/6 Pحداقل هر متر
مربع 67/555ریال )
( 6/71 Pحداقل هر متر مربع
64/555ریال )

( 5/65Pحداقل هر متر مربع
62/555ریال )
( 5/65 Pحداقل هر متر مربع
64/555ریال )
( 5/65 Pحداقل هر متر
مربع 64/155ریال )
( 6/1 Pحداقل هر متر مربع
61/555ریال )

2/1 P*s

2/11 P*s

2/1 P*s
4/1 P*s

2/11 P*s
1 P*s

1/1 P*s
2 P*s

1 P*s
2/2 P*s

4P*s

4/1P*s

منشاء قانونی

توضیحات
| 1Page

بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  6711و بند 6
ماده  15قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  6731و آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی
شهر مصوب 6713

6

نوع عوارض

تعرفه عوارض شهرداری
مأخذ ونحوه محاسبه عوارض

مورد عمل برای سال 1316

شورای اسالمی شهرابریشم

الف:
 .6حداکثر مهلت اعتبار پروانه ساختمان مسکونی پنج سال است وبعد از اتمام مهلت
در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی پروانه ابطال وپروانه جدید پس از
محاسبه مابه التفاوت عوارض قانونی اخذ و پروانه جدید صادر می شود .2 .
درصورتیکه متقاضی ظرف مدت یکسال اعتبار شروع عملیات ساخت  ،نسبت به
شروع عملیات اقدام نکرده باشد .هرگونه عقب نشینی ناشی از تغییر طرح
هادی شامل آن بنا نیز می شود.
 .7در صورتیکه مالک در مهلت های مقرر در پروانه نسبت به تمدید اقدام نماید ،
اخذ مابه التفاوت شامل آن پروانه نمی شود .
 . 4مهلت های مقرر در پروانه الف  :یکسال برای شروع عملیات ب :دو سال
برای تکمیل
ج :دومهلت یکساله برای تمدید پروانه جهت کسانی است که به هر دلیل در مهلت
سه سال اول ساختمان آنها تکمیل نشده است .
ب :به مالکینی که در هنگام صدور پروانه ساختمانی برابر طرح هادی مصوب
قسمتی از زمین آنها در طرح تعریض گذر قرار گیرد به ازای هر متر مربع
قرار گرفتن در مسیر در صورت داشتن تراکم افقی  ،دو متر تراکم مازادبر
 %15و درصوت نداشتن تراکم افقی معادل ارزش ریالی تراکم با رعایت ضوابط
مربوطه بخشودگی اعطاء می شود( این بند شامل ساختمانهایی که پس از رعایت
عقب نشینی مجوز  %655دریافت می کنند نمی گردد .
 .1به مالکینی که قصد تخریب ساختمانهایی با قدمت باالی  21سال و تبدیل به
نوسازی را دارند با اخذ  %15عوارض تفکیک و عوارض صدور پروانه ،
پروانه ساختمانی صادر گردد .
 .1ارزش عرصه امالک واقع در خیابان های اصلی تا  61متر عمق بر اساس
واقع شدن در همان خیابان اصلی محاسبه می گردد.
** منظور از sمساحت می باشد .

-مالک محاسبه قیمت منطقه بندی

.عوارض محلی سال  61براساس قیمت منطقه

بندی 64خواهد بود.
-افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61ده درصد می باشد .

استانداری اصفهان

ص(2تعرفه شماره ) 2
ردیف

7

4

1
1

طبقات
زیر زمین

عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری با
دهنه و ارتفاع همکف
مجاز تعریف شده طرح مصوب شهر برای هر متر مربع
اول
دوم
سوم به باال
انباری
عوارض سالیانه دکلهای مخابراتی
عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد ورزشی با دهنه و
ارتفاع مجاز تعریف شده طرح مصوب شهر برای هر متر مربع

زیر زمین
همکف
عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد اداری و خدماتی با دهنه
اول
وارتفاع مجاز تعریف شده طرح مصوب شهر برای هر متر مربع
دوم
سوم به باال
انباری
زیر زمین
عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد صنعتی و کارگاهی با
همکف
دهنه و ارتفاع مجاز تعریف شده طرح مصوب شهر برای هر متر اول
مربع
دوم
سوم به باال
انباری
باسکول

شهرداری ابریشم

مأخذ و نحوه محاسبه

مأخذ و نحوه محاسبه

منشاء

عوارض سال 19

عوارض سال 16

قانونی

نحوه محاسبه

نحوه محاسبه

21/1 P*s
62 P*s
1 P*s
7/35 P*s
1/1 P*s

75 P*s
67/1 P*s
1/3 P*s
4/25 P*s
3/1 P*s

61/1P

61P

 44/555/555ریال

 43/155/555ریال

6/6 P*s

6/6 P*s

61/1 P*s
77 P*s
61/1 P*s
67/15 P*s
1/1 P*s
3/3 P*s
3/3P*s
22 P*s
61/1 P*s
1 P*s
7/35 P*s
7/35 P*s
21 P*s

66/45 P*s
71/75 P*s
66/75 P*s
61 P*s
3/1 P*s
6/15 P*s
6/15P*s
24 P*s
61/1 P*s
1/1 P*s
4/25 P*s
4/25 P*s
21/1 P*s

شورای اسالمی شهرابریشم

بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و
انتخاب شهرداران مصوب  6711و بند  6ماده  15قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 6731
و آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر مصوب 6713

6

2

تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض

مورد عمل برای سال 1316
توضیحات

-6موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای
انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و
مشمول مالیات هستند از نظر پرداخت عوارض پذیره
تجاری محسوب می شوند .
-2منظور از  sمساحت می باشد .

 -7عوارض پذیره دکلهای مخابراتی و تاسیسات و
تجهیزات شهری بر اساس ردیف شماره  4جدول و
تعرفه به صورت خدماتی محاسبه می گردد.
مالک محاسبه قیمت منطقه بندی .عوارض محلی سال61براساس قیمت منطقه بندی سال  64خواهد بود.
افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61ده درصدمی باشد .

استانداری اصفهان

| 2Page

ص  ( 3تعرفه شماره ) 3
ردیف

مجموعه های تجاری  ،اداری و

خدماتی فرهنگی  ،هنری اعم از

عوارض19

محاسبه عوارض16

نحوه محاسبه

طبقات

اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازاء

زیر زمین
همکف

تجاری

طبقه اول
طبقه دوم
و باالتر

اداری و خدماتی و فرهنگی و
هنری

(2/2 p )n +66

(2/1 p )n +66

(2/15 p × ) n +66( 2/45 p × ) n +66
(6/75 p × ) n +66

زیر زمین

(6/75 p )n +66

(6/45 p )n +66

طبقه اول

(6/72 p )n +66

(6/41 p )n +66

همکف

طبقه دوم
و باالتر
انباری

شهرداری ابریشم

(7/31 p × ) n +66

(4/21 p × ) n +66

(6/45 p × ) n +66

انباری

7

(2/2 p )n +66

(2/1 p )n +66

(2/11 p )n +66

توسط شوراهای اسالمی شهر مصوب 6713

2

هر متر مربع

(2/61 p )n +66

(6/25 p )n +66

(6/45 p )n +66

( %6 p )n +66

( %65 p )n +66

 6711و بند  6ماده  15قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  6731و آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض

عوارض صدور پروانه ساختمانی

مأخذ و نحوه محاسبه

منشاء قانونی

شورای اسالمی شهرابریشم

بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

6

نوع عوارض

تعرفه عوارض شهرداری
مأخذ و نحوه

مورد عمل برای سال 1316
توضیحات

تبصره  -6منظور از  nتعداد واحد است .

تبصره  -2منظور از ارتفاع ودهنه مجاز  ،ضوابط اعالم شده از سوی
طرحهای تفصیلی است .

تبصره  -7پاساژها و مجتمع های تجاری مانند محاسبه عوارض تجاری چند
دهنه محاسبه می گردد و مساحت راه پله ها و راهرو ها (کلیه مشاعات ) نیز

جزء زیر بنا تجاری محاسبه می گردد .

تبصره  :4واحد خدماتی عبارت است از کلیه ساختمانهایی که به منظور خدمت
رسانی عمومی و دقتر کار از قبیل خدمات بهداشتی درمانی  ،فرهنگی ،

آموزشی  ،ورزشی و رفاهی و غیره احداث می گردد .

تبصره  : 1صدور پروانه های ساختمانی واحدهای پزشکی بر اساس تعرفه
تجاری یک واحدی و یا چند واحدی محاسبه می گردد .

-مالک محاسبه قیمت منطقه بندی .عوارض محلی سال 61براساس قیمت منطقه

بندی 64خواهد بود.
افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61ده درصد می باشد .-مالک محاسبه قیمت منطقه بندی .عوارض محلی سال 61براساس قیمت منطقه

بندی سال  64خواهد بود.
-افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61ده درصد می باشد .

استانداری اصفهان
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ص (4تعرفه شماره ) 4
ردیف

عوارض صدور مجوز نیم طبقه ( بالکن داخلی
) تجاری  ،اداری  ،خدماتی  ،کارگاهی  ،صنعتی
و انبار به ازای هر متر مربع

2

تجاری  ،اداری
کارگاهی  ،صنعتی
 ،خدماتی و انبار

مأخذ و نحوه محاسبه

مأخذ و نحوه محاسبه

عوارض سال 19

عوارض سال 16

1/1P*s

3P*s

1P*s

1/1P*s

67/11 P*s

61/65 P*s

عوارض احداث انباری در مجتمع های
مسکونی و یا انباری کنار سرپله در چند
واحدی ها
7

عوارض احداث انباری کنار سرپله در تک

1/1 P*s

واحدی ها

شهرداری ابریشم

شورای اسالمی شهرابریشم

3 P*s

توضیحات

منشاء قانونی

بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  6711و بند  6ماده  15قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب  6731و آئین نامه اجرایی نحوه وضع و
وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر مصوب 6713

6

تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض

مورد عمل برای سال 1316

این عوارض بر رعایت ضوابط و

طرحهای هادی جامع و تفصیلی و

مقررات مربوطه قابل وصول است .

-افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال 61

ده درصد می باشد .
-2منظور از  sمساحت می باشد .
مالک محاسبه قیمت منطقه بندی .عوارضمحلی سال 61براساس قیمت منطقه بندی سال 64

خواهد بود.

افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال 61ده درصد می باشد .

استانداری اصفهان

ص( 9تعرفه شماره ) 9
ردیف

نوع عوارض

تعرفه عوارض شهرداری
مأخذ و نحوه محاسبه

مأخذ و نحوه محاسبه

عوارض سال 19

عوارض سال 16

6

2

پیش آمدگی و تراس روباز و غیر مفید

3/21 P*s

6 P*s

پیش آمدگی رو بسته و مفید

61/4 P *s

61 P*s

پیش آمدگی روبسته با دیوارهای جانبی به
صورت بالکن
تجاری  ،پیش آمدگی روباز و غیر مفید
کارگاهی
 ،اداری
پیش آمدگی رو بسته و مفید

66 P*s

62 P*s

62 P*s

67 P*s

27 P *s

21 P *s

64/31 P *s

61/1 P *s

مسکونی

پیش آمدگی روبسته با دیوارهای جانبی به
صورت بالکن

شهرداری ابریشم

شورای اسالمی شهرابریشم

منشاء قانونی

بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی
کشور و انتخاب شهرداران مصوب  6711و بند  6ماده  15قانون مالیات بر ارزش
افزوده مصوب  6731و آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط
شوراهای اسالمی شهر مصوب 6713

عنوان  :عوارض پیش آمدگی ( بالکن  ،تراس ) مشرف
به معابر عمومی به ازای هر متر مربع

مورد عمل برای سال 1316
توضیحات

-

-6چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفا به
صورت سایه بان ( آبچکان ) مورد استفاده قرار گیرد
مشمول عوارض فوق نخواهد شد .

-

-2منظور از  sمساحت می باشد .

-مالک محاسبه قیمت منطقه بندی

.عوارض محلی سال  61براساس

قیمت منطقه بندی سال  64خواهد بود.
افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61ده درصد می باشد .-

استانداری اصفهان
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ص (6تعرفه شماره ) 6

مأخذ و نحوه محاسبه
عوارض سال 61

نوع عوارض

ردیف

محدوده قانونی

کارگاهی

هر متر طول دیوار * ارتفاع مجاز *61/64 p

هر متر طول دیوار * ارتفاع مجاز *61/15 p

کشاورزی

هر متر طول دیوار * ارتفاع مجاز *61/1 p

هر متر طول دیوار * ارتفاع مجاز *63/1 p

فنس و موارد مشابه

هر متر طول فنس * ارتفاع مجاز *61/4 p

هر متر طول فنس * ارتفاع مجاز *61 p

سایر کاربریها مندرج
در طرح تفضیلی

زیر  155متر ( مشابه مسکونی ) هر متر طول دیوار
* ارتفاع مجاز *1/1 p

باالی  155متر طول دیوار *ارتفاع مجاز *64/75 p

زیر  155متر ( مشابه مسکونی ) هر متر طول دیوار *
ارتفاع مجاز *3 p

باالی  155متر طول دیوار *ارتفاع مجاز *p
61/1

عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر مصوب 6713

دیوارکشی در

مسکونی

هر متر طول دیوار * ارتفاع مجاز *67/11

هر متر طول دیوار * ارتفاع مجاز* 61P

 6711و بند  6ماده  15قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  6731و آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول

مجوز حصارها و

مأخذ و نحوه محاسبه
عوارض سال 61

منشاء قانونی

بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب

عوارض صدور

تعرفه عوارض شهرداری

مورد عمل برای سال 1316
توضیحات

-

عوارض دیوار کشی مسکونی در
صدور پروانه های ساختمانی قابل
وصول نمی باشد .

 پرونده هایی که منجر به صدور رأی مادهصد گردیده نیز مشمول پرداخت این عوارض می

گردند -.مالک محاسبه قیمت منطقه بندی
.عوارض محلی سال  61براساس قیمت منطقه بندی

سال  64خواهد بود.
افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61دهدرصد می باشد .
صدور مجوزحصار کشی و دیوار کشی برای
اراضی واقع در حریم شهر پس از اخذ مجوز از
مراجع ذیربط و جهاد کشاوزی قابل اقدام خواهد
بود .

شهرداری ابریشم

استانداری اصفهان

شورای اسالمی شهرابریشم

| 7Page

ص ( 7تعرفه شماره ) 7
نوع عوارض

ردیف

مسکونی تک واحدی
واحد های مسکونی چند طبقه

عدم تامین
پارکینگ
هنگام
صدور
پروانه
ساختمان

و مجتمع ها

مأخذ و نحوه محاسبه

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض سال

منشاء

عوارض سال 19

16

قانونی

نحوه محاسبه

طبقات

نحوه محاسبه

متراژ کسری پارکینگ نسبت به یک واحد *
(6/71حداقل هر متر مربع  665/555ریال )

متراژ کسری پارکینگ نسبت به یک واحد *
(65حداقل هر متر مربع 625/555ریال )

متراژ کسری پارکینگ نسبت به یک واحد *
62/6 p * 21

متراژ کسری پارکینگ نسبت به یک واحد *
67/6 p * 21

متراژ کسری پارکینگ نسبت به
یک واحد *61/1 p *21
(حداقل هر متر مربع 256/555
ریال

تک
واحدی

متراژ کسری پارکینگ نسبت به
یک واحد *( 66 p *21حداقل
هر متر مربع 225/555ریال

چند
واحدی

متراژ کسری پارکینگ * نسبت به
یک واحد ( 26 p *21حداقل هر
متر مربع  245/555ریال )

تک
واحدی
تجاری

تعرفه عوارض شهرداری

چند
واحدی

متراژ کسری پارکینگ * نسبت به یک
واحد ( 66/3 p *21حداقل هر
متر مربع  225/555ریال )

اداری  ،خدماتی و کارگاهی

متراژ کسری پارکینگ نسبت به یک واحد *
61/1 p *21

متراژ کسری پارکینگ نسبت به یک واحد *
63/1 p *21

ویالیی

متراژ کسری پارکینگ نسبت به یک واحد *
61/1p*21

متراژ کسری پارکینگ نسبت به یک واحد *
61/1p*21

بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  6711و بند 6
ماده  15قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  6731و آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی
شهر مصوب 6713

طبقات

مورد عمل برای سال 1316
توضیحات

بند ( :)6براساس ضوابط طرح ای توسعه شهری احداث و تامین
پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد .
بند ( :)2در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهردای می تواند
براساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی
(کمیسیون ماده  1یا کمیته های فنی طرح های هادی ) بدون تامین
پارکینگ  ،پروانه ساختمانی صادر نماید :
 .6ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض  41متر و
بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .
 .2ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض 25
متر بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.
 .7ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ
مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را
نداده است .
 .4ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض
کم کوچه  ،امکان عبور اتومبیل نباشد.
 .1ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد
احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد .
 .1در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد
که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود .
بند ( : ) 7شیب مقرر در بند  1براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین
می گردد.
بند ( :)4شهرداری موظف است در آمد حاصل از این تعرفه را به حساب
جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی
هزینه نماید.
بند (:)1با توجه به تبصره  1ماده  655مساحت یک واحد پارکینگ 21
متر مربع می باشد.
بند ( :)1شهرداری مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های
تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند .
بند ( :)1ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آن
ها به کمیسیون ماده  655ارجاع داده می شوند از پرداخت عوارض این
تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می گردد
-مالک محاسبه قیمت منطقه بندی .عوارض محلی سال 61براساس

قیمت منطقه بند ی سال  64خواهد بود.
افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61ده درصد می باشد .| 8Page

ش هرداری ابریشم

شورای اسالمی شهرابریشم

ص ( 8تعرفه شماره ) 8
ردیف

تعرفه عوارض شهرداری
مأخذ و نحوه محاسبه

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
سال 16

قانونی

مسکونی

اداری

کارگاهی

2

عوارض ارزش افزوده مازاد بر
تراکم پایه مصوب طرح های شهری

مسکونی

نحوه محاسبه

طبقات

همکف و اول

67/2 P*s

همکف و اول

64/75 P*s

همکف و اول

( 6/71 Pحداقل هر متر مربع
 665555ریال )
( 62/6 Pحداقل هر متر مربع
 671555ریال )

همکف و اول

( 65 Pحداقل هر متر مربع
 625555ریال )
( 67 Pحداقل هر متر مربع
 615/555ریال )

چهارم
پنجم و باالتر
-

61/4 P*s
66/3 P*s
46/3 P*s

چهارم
پنجم و باالتر
-

61 P*s
26 P*s
41 P*s

طبقات

دوم و سوم

اولین طبقه مازاد بر
تراکم پایه
دومین طبقه مازاد بر
تراکم پایه

72 P*s
( 61/4 Pحداقل هر متر
مربع 611555ریال )
(27 Pحداقل هر متر مربع
 245555ریال )
71/1 P*s

7

عوارض ارزش افزوه مازاد بر
ارتفاع مجاز

تجاری

سومین طبقه و مازاد به
بعد
*1/1 Pمازاد ارتفاع * s

اداری

*61/1 Pمازاد ارتفاع *S

دوم و سوم

اولین طبقه مازاد بر
تراکم پایه
دومین طبقه مازاد بر
تراکم پایه

نحوه محاسبه

بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و
انتخاب شهرداران مصوب  6711و بند  6ماده  15قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
 6731و آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر
مصوب 6713

6

عوارض ارزش افزوده مازاد
بر%15طول عرصه یا تراکم افقی
مسکونی  ،اداری و کارگاهی بر
اساس هر متر مربع با رعایت بر
مجاورین

مورد عمل برای سال 1316
منشاء

عوارض سال 19

ویالیی

استانداری اصفهان

71 P*s
( 61 Pحداقل هر متر مربع
662155ریال )
(21/75 Pحداقل هر متر
مربع  211555ریال )
46P*s

سومین طبقه و مازاد به
بعد
*1 Pمازاد ارتفاع * s

*66/75 Pمازاد ارتفاع *S

توضیحات

 -6مشروط بر عدم اعتراض همسایگان و تائید کمیسیون فنی .
 -2در صورتیکه احداث بنا مازاد بر  %15به صورت تخلف ساختمانی
انجام و دارای رأی قطعی کمیسیون ماده صد باشد  ،اخذ عوارض
انجام می پذیرد .
 -7چنانچه پالک مورد نظر بین دو پالک دیگر که دارای ساختمان
مازاد بر  %15باشند قرار گیرد می تواند ساختمان خود را با آنها
همطراز نماید .
 -4چنانچه یکی از پالکهای مجاور دارای پیش آمدگی بیش از %15
باشد پالک مورد نظر در آن قسمت می تواند ساختمان خود را
ضمن رعایت مشرفیت در قسمت دیگر با آن با هم طراز نماید .
 -1منظور از  sمساحت مازاد ارتفاع × سطح و  pارزش معامالتی
اداره دارایی می باشد .
 -1در خصوص اضافه ارتفاع ساختمانها نسبت به مندرجات پروان
 -1ه پس از رأی کمیسیون ماده صد به شرح مازاد بر ارتفاع مجاز
محاسبه می گردد
-3

به متراژ زیر بنای مشمول عوارض مازاد تراکم عوارض زیربناتعلق
نمیگیرد.

-6منظور از  sمساحت می باشد .
مالک محاسبه قیمت منطقه بندی .عوارض محلی سال 61براساس قیمتمنطقه بندی 64خواهد بود.
-افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61ده درصد می باشد .

کارگاهی

*66/3 Pمازاد ارتفاع *s

مسکونی

مأخذ و نحوه محاسبه

 ×31 × pسطح زیر بنا

 ×67 × pسطح زیر بنا

مصوب 6713

تاسیسات

×12×pزیربنا

×16×pزیربنا

 × 44 × pسطح زیر بنا

توضیحات

عوارض سال 16

 × 43 × pسطح زیر بنا

اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر

آالچیق و انباری و

مأخذ و نحوه محاسبه

ماده  15قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  6731و آئین نامه

تاالر

%65

%25

منشاء قانونی

شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  6711و بند 6

پروانه باغ ویال –

%75

%75

مورد عمل برای سال 1316

بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات

عوارض صدور

پروانه تاالر پذیرایی

%15

%625

استانداری اصفهان

تعرفه عوارض شهرداری

عوارض سال 19

پروانه باغ ویال

ویالیی

شورای اسالمی شهرابریشم

ص (1تعرفه شماره ) 1
ردیف

67/2 P

*62 Pمازاد ارتفاع * s

ش هرداری ابریشم

نوع عوارض

*26/35 Pمازاد ارتفاع *s

تراکم مازاد بر تراکم پایه مجاز

تبصررره  :6هرگونرره صرردور پروانرره در زمررین هررای بررا کرراربری
کشاورزی وباغ واقع در حریم شهر واخذ عوارض منوط به ارائره
مجرروز از کمیسرریون تبصررره یررک مرراده یررک قررانون حف ر کرراربری

اراضی کشاورزی و باغات و سایر مراجرع ذیصرالح مری باشرد و در
صررورت تخلررف  ،اگررر در کمیسرریون هررای مرراده صررد پرونررده مررورد
بررسی وصدور رأی قرار گرفت با قطعی شدن رأی اخذ عروارض

فوق امکانپذیر می باشد .
تبصره  :2اتاقهای قدیمی تیرچوبی تا سقف  25متر بر اساس یک دوم

| 9Page

عوارض باغ ویال محاسبه خواهد شد .
-مالک محاسبه قیمت منطقه بندی .عوارض محلی سال 61براساس قیمت

منطقه بندی سال  64خواهد بود.

| 11Page

-افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61ده درصد می باشد .

شهرداری ابریشم

ص (11تعرفه شماره ) 11
نوع عوارض

ردیف

شورای اسالمی شهرابریشم

تعرفه عوارض شهرداری
مأخذ و نحوه محاسبه
عوارض سال 19

اسالمی شهر مصوب 6713

وصول عوارض توسط شوراهای

آئین نامه اجرایی نحوه وضع و

ارزش افزوده مصوب  6731و

احداث استخر  ،سونا و جکوزی در تاالر

S*13 P

S*12 P

و بند  6ماده  15قانون مالیات بر

احداث سالن استخر  ،سونا و جکوزی ورزشی

S*p*3

توضیحات

سال 16
انتخاب شهرداران مصوب 6711

استخر در محوطه اداری

S*61 P

محاسبه عوارض

قانونی

شوراهای اسالمی کشور و

استخر  ،سونا و جکوزی در محوطه باغ ویال

S*11 P

مأخذ و نحوه

منشاء

S*12 P
S*63 P

S*p*3/1
S*14 P

تشکیالت  ،وظایف و انتخابات

6

مجوز استخر

استخر  ،سونا و جکوزی در محوطه مسکونی

S*43 P

مورد عمل برای سال 1316

بند  61ماده  16و ماده  11قانون

عوارض صدور

استانداری اصفهان

 -6عوارض صدور مجوز احرداث اسرتخر روبراز بررای
امالک باغ ویالیی قابل محاسبه خواهد بود .

استخرهای مورد استفاده بخرش کشراورزی مشرمول ایرن

تعرفه نمی گردد .

-2منظور از  sمساحت می باشد .

هر متر مربع 731هزار ریال

هر متر مربع 421هزار

-7ص دور پروانه برای دامرداری  ،مرغرداری و آبزیران

سنتی

S*P* 7/1

S *P *4

-4اخذ عوارض مذکور منوط به طی مراحل قانونی و اخذ

نیمه سنتی

S*P* 66/1

S*P* 62

صنعتی

S*P* 61/1

S*P* 61/1

احداث استخر در باغ ویال خارج از محدوده

عوارض صدور

2

پروانه واحد های
دامداری ،مرغداری و
آبزیان

ریال

مجوز از مراجع ذیصالح می باشد.

-مالک محاسبه قیمت منطقه بندی

.عوارض محلی سال61

براساس قیمت منطقه بندی سال  64خواهد بود.
-افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61ده درصد می باشد

شهرداری ابریشم

شورای اسالمی شهرابریشم

ص(11تعرفه شماره ) 11
ردیف

مربوط به حریم شهر است .

استانداری اصفهان

تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه

مأخذ و نحوه محاسبه

مصوب 6713

اسالمی

شوراهای

عوارض توسط

وضع و وصول

شهر

اجرایی نحوه

و آئین نامه

مصوب 6731

ارزش افزوده

قانون مالیات بر

و بند  6ماده 15

انتخاب

مصوب 6711

شهرداران

و

اسالمی کشور

شوراهای

انتخابات

 ،وظایف و

قانون تشکیالت

و ماده 11

تا  7متر طول

بند  61ماده 16

تجاری  ،کارگاهی  ،اداری و خدماتی

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض سال 16

عوارض سال 19

تا  7متر طول

مورد عمل برای سال 1316

 تبصره  : 6واحدهایی که در مجوز ساختمانی آنها پارکینگ
قید شده باشد و مطابق با مفاد پروانه احداث بنا نموده اند از
پرداخت عوارض این کد در مقابل پارکینگ مربوطه معاف
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عوارض صدور مجوز
نصب و احداث انواع پل

 375/555ریال

به ازای هر متر طول

 665/555ریال

برای کاربریهای
تجاری و اداری
مسکونی و سایر موارد
مسکونی

775/555ریال

711/555ریال

خواهند بود به استثناء پرداخت خسارات وارده به جوی و
جدول و فضای سبز که متقاضی می بایست پرداخت نماید.
 تبصره  : 2متقاضی فقط طبق نقشه ارائه و تائید شده توسط
واحد ذیصالح شهرداری مجاز به احداث پل می باشد.
 تبصره  : 7شهرداری صرفا مجوز احداث پل فلزی صادر
خواهد کرد.
 تبصره  :4کلیه خسارات وارده به جوی و جدول و فضای
سبز بر عهده مالک متقاضی احداث پل می باشد.
 تبصره  :1چنانچه متراژ طول پل از  7متر بیشتر باشد
مازاد آن سه برابر تعرفه فوق محاسبه و صول خواهد شد.
 تبصر  : 1کارگاههای تولیدی مجاز به احداث پل به عرض
سه متر در صورت پرداخت شش برابر تعرفه فوق می باشند.
مالک محاسبه قیمت منطقه بندی .عوارض محلی سال61براساس قیمت منطقه بندی سال  64خواهد بود.
-افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61ده درصد می باشد

شهرداری ابریشم

ص  (12تعرفه شماره ) 12
ردیف

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض سال 19

شورای اسالمی شهرابریشم

تعرفه عوارض شهرداری
مأخذ و نحوه محاسبه عوارض سال 16

استانداری اصفهان

مورد عمل برای سال 1316
منشاء قانونی

توضیحات
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صنفی و
بازرگانی (
سالیانه )

مغازه های درجه
2

به ازای هر  65سانتی متر اضافه در ارتفاع (عرض) بین
 655/555ریال تا  215/555ریال
به ازای هر  65سانتی متر اضافه در (طول)  15/555ریال

شهرداری ابریشم

به ازای هر  65سانتی متر اضافه در ارتفاع (عرض) بین 665/555
ریال تا  755/555ریال
به ازای هر  65سانتی متر اضافه در (طول)  11/555ریال

شورای اسالمی شهرابریشم

شوراهای اسالمی شهر مصوب 6713

تابلو واحدهای

افزوده مصوب  6731و آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط

عوارض نصب

6

به ازای هر  65سانتی متر اضافه در (طول)  655/555ریال

به ازای هر  65سانتی متر اضافه در (طول)  665/555ریال

کشور و انتخاب شهرداران مصوب  6711و بند  6ماده  15قانون مالیات بر ارزش

مغازه های درجه

 615/555ریال تا  755/555ریال

ریال تا  775/555ریال

بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی

6

به ازای هر  65سانتی متر اضافه در ارتفاع (عرض) بین

به ازای هر  65سانتی متر اضافه در ارتفاع (عرض) بین 611/555

 تبصره یک :
 حداکثر عرض ( ارتفاع ) در
تابلو  65سانتیمتر و حداکثر طول
 2/1متر می باشد که تابلوها با این
مشخصات از پرداخت عوارض
معافند.

-مالک محاسبه قیمت منطقه بندی

.عوارض

محلی سال  61براساس قیمت منطقه بندی سال 64

خواهد بود.

افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال 61ده درصد می باشد .

استانداری اصفهان
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ص (13تعرفه شماره )13
ردیف

نوع عوارض

تعرفه عوارض شهرداری

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض سال

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

19

سال 16

مورد عمل برای سال 1316
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توضیحات

6
بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت
 ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی
کشور و انتخاب شهرداران مصوب 6711

عوارض اتش نشانی

و بند  6ماده  15قانون مالیات بر ارزش

 1درصد عوارض پذیره یا زیربنا به

 1درصد عوارض پذیره یا زیربنا به

افزوده مصوب  6731و آئین نامه اجرایی

اضافه نیم درصد عوارض تراکم

اضافه نیم درصد عوارض تراکم

شوراهای اسالمی شهر مصوب 6713

نحوه وضع و وصول عوارض توسط

 عوارض آتش نشانی در هنگام صدور
پروانه ساختمانی صرفا یک بار قابل وصول
است .
 ساختمان های مختلط مسکونی  ،تجاری ،
کارگاهی  ،اداری  ،خدماتی مشمول پذیره و
زیربنا می باشند.

-مالک محاسبه قیمت منطقه بندی

.عوارض محلی

سال 61براساس قیمت منطقه بندی سال  64خواهد بود.
افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61دهدرصد می باشد .

شهرداری ابریشم

شورای اسالمی شهرابریشم

استانداری اصفهان

ص  ( 14تعرفه شماره ) 14
ردیف

مورد عمل برای سال 1316

تعرفه عوارض شهرداری

توضیحات

نوع عوارض
منشاء قانونی

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشأ قانونی

2

تخفیف نقدی :

آزادگان به ازاء هر سال اسارت  %65و جانبازان کمتر از  %21به ازای هر درصد جانبازی یک درصد و
ایثارگران به ازاء هر سال حضور در جبهه ده درصد تخفیف اعمال می گردد  .این تخفیفات برای یک بار با
ارائه گواهی یا کارت معتبر اعمال خواهد شد .

به کسانیکه قصد پرداخت عوارض (مشمول این دفترچه ) شامل پروانه ساختمانی و کسب و پیشه به صورت نقدی را

دارند از تخفیفی تا  %25برخوردار خواهند شد .
7

بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات
شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  6711و بند
 6ماده  15قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  6731و آئین نامه
اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر
مصوب 6713

6

تخفیات ایثارگری :

تخفیف اماکن مذهبی و پایگاههای مقاومت بسیج:

اماکن مذهبی (مساجد ،تکایا  ،حسینیه ها و پایگاههای بسیج ) به شرط دریافت پروانه ساختمانی با رعایت

اصول و ضوابط فنی از پرداخت عوارض ساختمانی  %655معاف می باشند ضمنا تا سی متر مربع عوارض
تجاری شامل این بند می باشد .

شهرداری ابریشم

شورای اسالمی شهرابریشم

تبصره  :6تخفیفات فوق شامل ک سانی که قبال استفاده نموده انرد
نمی باشد
تبصره  :2تخفیفات فوق شامل رأی کمیسیون ماده صد و تجدید
نظر شهرداری نمی باشد .
تبصره  :7چنانچره در قرانون بودجره کرل کشرور در خصروص
موارد ذکر شده پیش بینی گردد آن قانون مالک عمرل خواهرد
بود
-مالک محاسبه قیمت منطقه بندی .عوارض محلی سال 61براساس قیمت منطقه

بندی سال  64خواهد بود.

استانداری اصفهان

| 15Page

| 16Page

ص (19تعرفه شماره ) 19

ر
د
ی
ف

تعرفه عوارض شهرداری

-1درخت با محیط بن بیش از  655سانتی متر به ازاء هر
اصله عالوره بر  24/555/555ریال به ازای هر سانتی متر
 765/555ریال

 -4درخت با محیط بن بین  41سانتیمتر تا  655سانتی متر
عالوه بر  62/655/555به ازاء هر سانتی متر 17/555
ریال
-1درخت با محیط بن بیش از  655سانتی متر به ازاء هر
اصله عالوره بر  21/455/555ریال به ازای هر سانتی
متر  475/555ریال

 -4درخت با محیط بن بین  41سانتیمتر تا  655سانتی متر
عالوه بر  66/555/555به ازاء هر سانتی متر  11/555ریال

-1قطع مورت  ،شمشاد  ،زرشک به ازاء هر متر طول
 6/255/555ریال

-1قطع مورت  ،شمشاد  ،زرشک به ازاء هر متر طول
 6/725/555ریال

شهرداری ابریشم

شورای اسالمی شهرابریشم

وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر مصوب 6713

-2درخت با محیط بن تا  61سانتیمتر به ازاء هر اصله
عوارض
 7/155/555ریال
قطع درخت
-7درخت با محیط بن  61تا  41سانتیمتر متر عالوه بر
 62/555/555به ازاء هر سانتی متر  11/555ریال

-2درخت با محیط بن تا  61سانتیمتر به ازاء هر اصله
 4/555/555ریال
-7درخت با محیط بن  61تا  41سانتیمتر متر عالوه بر
 67/555/555به ازاء هر سانتی متر  17/555ریال

مصوب  6711و بند  6ماده  15قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  6731و آئین نامه اجرایی نحوه وضع و

-6درختچه ها به ازای هر اصله  6/355/555ریال

-6درختچه ها به ازای هر اصله 2/555/555ریال

مأخذ و
نحوه
محاسبه
عوارض

منشأ قانونی

بند  61ماده  16و ماده  11قانون تشکیالت  ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

نوع عوارض سال 19

نوع عوارض سال 16

مورد عمل برای سال 1316

توضیحات

اخذ عوارض مذکور با رعایت مفاد

الیحه قانونی حف و گسترش فضای

سبز و ضوابط اجرائی مربوطه می

باشد.

در صورت غیر عمد بودن یک دوم
مبالغ محاسبه شود
مالک محاسبه قیمت منطقه بندی .عوارضمحلی سال  61براساس قیمت منطقه بندی سال

 64خواهد بود.

استانداری اصفهان

ص(()16تعرفه شماره ) 16
ردیف

6
2
7
4
1
1
1

تعرفه عوارض شهرداری

نوع عوارض

سال 61

عوارض زیر بنا ( احداث اعیانی ) صدور
پروانه مجتمع ها ( ساختمانهای چند
واحدی )و واحد های مسکونی چند طبقه (
طبقه سوم به باال به صورت واحدی منظور
گردد) به ازای هر متر مربع

مورد عمل برای سال 1316

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

سال 61

تا زیر بنای  255متر مربع

)s × 67/1× p ×(n+1
1

)s × 64/1× p ×(n+1
1

تا زیر بنای  355متر مربع

)s × 67/1× p ×(n+1
4

)s × 64/1× p ×(n+1
4

تا زیر بنای  2555متر مربع

)s × 67/1× p ×(n+1
1

)s × 64/1× p ×(n+1
1

تا زیر بنای  1555متر مربع

)( s × 62× p ×(n+1حداکثر هرمتر مربع )455/555
61

تا زیر بنای  65555متر مربع

)( s × 62× p ×(n+1حداکثر هرمتر مربع )415/555
25

)s × 67× p ×(n+1
25

تا زیر بنای  61555متر مربع

)( s × 62× p ×(n+1حداکثرهر متر مربع )155/555
75

)( s × 67× p ×(n+1حداکثرهر متر مربع )115/555
75

(حداکثرهر متر مربع )115/555

(حداکثرهر متر مربع )155/555

بیشتر از زیر بنای 61555متر مربع

)s × 62× p ×(n+1
41

)( s × 67× p ×(n+1حداکثر هرمتر مربع )445/555
61

)s × 67× p ×(n+1
41

(حداکثر هرمتر مربع )465/555
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توضیحات

بند -6هر  655مترمربع زیربنا یک
واحد محسوب و مورد محاسبه قرار می
گیرد .
بند -2از طبقه سوم به باال مجموع
مساحت کل طبقات در این تعرفه محاسبه
می گردد .
بند -7منظور از  sمساحت واحد یا
طبقه می باشد
بند-4حداقل nدو واحد می باشد .
بند -1منظور از مجتمع ها و آپارتمان
های مسکونی اعیانی است که در هر
طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث
گردد.
بند -1مساحت پارکینگ  ،راه پله
،آسانسور،شوتینگ زباله و خر پشته با
رعایت ضوابط طرح تفضیلی شامل
محاسبه عوارض نمی گردد.
بند-1در صورت درخواست متقاضیان
جهت احداث استخر ،سونا ،جکوزی،
(خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و
مقررات شهر سازی به ازای هر متر
مربع  52pقابل وصول می باشد .
چنانچه قسمتی از اعیانی برای این
منظور استفاده شود در عوارض زیر بنا
مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
-مالک محاسبه قیمت منطقه بندی

.عوارض

محلی سال 61براساس قیمت منطقه بندی سال 64

خواهد بود.
افزایش ضریب  pنسبت به تعرفه سال  61دهدرصد می باشد .

شهرداری ابریشم

شورای اسالمی شهر ابریشم

استانداری اصفهان
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