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ماده : 1تعاریف  ،مفاهیم و کلیات
 1-1مالحظات

 افزایش عوارض نباید بیشتر از نرخ تورم سال 98باشد

 | 4صفحه

 جلوگیری از اثرات تورمي و منفي

 مدنظر قرار دادن تشویق و محدودیت در موضوعات خاص

 تعدیل عوارض و وصول تدریجي آن به شکل نقدی و غیر نقدی به منظور حمایت از سرمایهگذاران

 دریافت سهم شهرداری از پروژه ها به جای عوارض با نگرش حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد درآمد
پایدارشهرداری
 مشارکت دادن مردم و دستگاههای دولتي و غیر دولتي در تصمیم گیریها و انجام پروژههای عمراني
 ابالغ تعرفه به کلیه واحدهای مربوط شهرداری جهت رعایت آن

 ممهور نمودن کلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداری ،شورای شهر و فرمانداری (تأیید کننده)
 هزینه درآمدها در ردیف های مربوطه

 ابالغ تعرفه عوارض سال آینده به دستگاهها و سازمانها و نهادهای دولتي  ،نظامي و غیردولتي و...
 رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

 تعاریف
:pقیمت ( ارزش ) منطقهای روز ،عبارت است ارزش معامالتي زمین در سال1398که در اجرای ماده 64
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال  1367و اصالحیه های بعدی آن تعیین شده است در این تعرفه
مالک عمل محاسبه انواع عوارض ،دفتر چه ارزش معامالتي سال 1397مي باشد برجبهه (معابر12متری
وبیشتر )با%60ارزش معامالتي وپشت جبهه (معابر زیر12متری)%45ارزش معامالتي مي باشد ضمنادر
کاربری های عملکردها (ناحیه ای ،محله ای  ،شهری) درصورت احداث مسکوني با ارزش منطقه ای
مسکوني ودرصورت احداث تجاری باارزش منطقه ای تجاری با رعایت ضریب تعدیل این بند عمل خواهد
شد.
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2-1موارد مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15
.16

سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایي منفك ازساختمان صرفا در ساختمانهای حداکثر 2طبقه
2واحدی،سایبان روی درب حیاط حداکثر با 30سانتیمتر پیش آمدگي در معابر ،سایبان در حاشیه بام خانه
ها و باالی پنجرههای معابر10متروباالتر حداکثر  25سانتیمترودرکلیه قطعات شمالي ،باران گیر در ورودی
های زیرزمین با مصالح غیر بنایي جهت پوشش پله های ورودی و رمپ.
سرویس بهداشتي در حیاط به مقدار حداکثر  3مترمربع با ورودی از حیاط،مازادبر3متر مربع تخلف
ساختماني بوده ودر کمیسیون ماده100طرح خواهد شد.
نماسازی ساختمان یا دیوارهای ملك بدون تجدید بنای آنها به شرطي که به معبر تجاوز نشده باشد.
تعمیرات جزئي و تعویض در و پنجرهها بدون تغییر در ابعاد آنها.
تغییر در تقسیمات داخلي ساختمان های مسکوني به طوری که افزایش واحدنباشد.
الحاق دو یاچند مغازه به همدیگر بدون تغییردرابعادساختمان  ،به شرطي که مغازه ها در یك مسیر گذر واقع
شوند.
احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه
نصب پنجره به بالکنهای سه طرف بسته
استفاده ادارات ،سازمانها ،شرکتها و ...از اعیاني واحدهای مجاز مربوطه به عنوان مهد کودک ،کتابخانه،
واحد آموزش ،غذا خوری ،باشگاه ورزشي و ....فقط برای کارکنان خود
تبدیل قسمتي از اعیاني به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیاني
استفاده از زیرپله یاتراس تا ارتفاع 1/20متر ویا اطاقك باالی پله به عنوان انباری در ساختمانهای بامالکیت
حقیقي حداکثر 2طبقه
احداث ساختمانهای موقت پروژهای عمراني و ساختماني تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و یا مدت
اعتبار پروانه ساختماني قابل قبول بوده و مالك یا پیمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به
بر چیدن تاسیسات فوق الذکر اقدام نماید .بدیهي است شهرداری ازپیمانکاردررابطه بابرچیدن ساختمان
های موردبحث این بند،تعهدثبتي اخذخواهدنمود.
احداث حوض یا استخر یا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه و حیاطخود
اجرای عقب کشي در امالک مطابق طرح توسعه شهری با اخذ مجوز از شهرداری
تعبیه و جابجایي پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداری
تعمیر اساسي ساختمان های با ارزش تاریخي و فرهنگي با تایید سازمان میراث فرهنگي،بدیهي است که
تعمیر اساسي که نیازمند ستون گذاری در داخل اعیاني موجودبوده بایستي به شکلي باشد که شکل ظاهری
و دیوارهای جانبي ساختمان تغییر نیابد.
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تبصره :1چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختماني و یا مفاد گواهي معامله ملکي ،کاربری آن با نوع درخواست فعالیت
مالك در آن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالك در صورت ارایه گواهي استحکام بنا و ایمني و
تأمین پارکینگ مورد نیاز برای فعالیت جدید و فقدان مشکل بهداشتي و مزاحمت برای سایرین و دریافت عوارض
استفاده جدید بالمانع است .در صورت مغایرت کاربری ملك ،بایستي کاربری آن مطابق ضوابط ،توسط کمیسیون
ماده  5تغییر و بعدآ اقدام گردد.
تبصره :2شهرداری باید قبل از ارجاع پرونده تغییر کاربری به کمیسیون ماده  5در رابطه با مطالبات مربوطه مطابق
تعرفه مصوب تضمین کافي از متقاضي دریافت نماید .بدیهي است عدم اخذ تضمین دلیل بر عدم پرداخت هزینه یا
عوارض تغییر کاربری نخواهد بود.
3-1مقررات عمومی
 )1به موجب تصویبنامه /182455ت41134ک مورخ  8/10/1387و تصویبنامـه /251483ت44025ک
مورخ  17/12/1388کمیسیون موضوع اصل  138قانون اساسي وقانون جامع حمایت ازایثارگران ،کلیه
جانبازان  25درصد و باالتر ،آزادگان و خانواده شهدا (همسر ،فرزندان و والدین) و سایر مشمولین مقرر در
ماده  1تصویب نامه وقانون مذکور از پرداخت عوارض زیربنا وپذیره برای یك بار تا  120متر مربع مسکوني
و تجاری تا  20مترمربع درکاربری مربوطه وبارعایت ضوابط شهرسازی معاف ميباشند .مازاد بر 120
مترمربع و20متر مربع مشمول پرداخت عوارض است .درصورتي که دراین خصوص قوانین جدید مصوب و
ابالغ گردد  ،مالک عمل قوانین جدیدخواهد بود .
*این تسهیالت مشمول عوارض صدور پروانه ساختمان بوده ومشمول عوارضات عرصه وکسری پارکینگ نمي
باشد.
)2به منظور حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستي ومعلوالن عزیز و کمیته امداد،بیماران خاص سرپرست خانوار
تسهیالت این بند در مورد آنها نیز اعمال خواهد شد ودر قطعات مسکوني که مساحت عرصه کمتر
از100مترمربع وبرای احداث اعیاني حداکثر 60مترمربع در یك طبقه باشد عوارض زیربنا دریافت نخواهد
شد و درصورت عدم امکان ایجاد پارکینگ (موارد مستثني)هزینه احداث پارکینگ عمومي نیز دریافت
نخواهد شد.
*بدیهي است که زیربنا 120متر مربع مالک عمل مي باشداگرتحت هر شرایطي از جمله کوچکي عرصه 120،متر
مربع درطبقات احداث گرددبالمانع مي باشد.
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)3

درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدی مسکوني که مالکیت آنها به تعداد واحدهای احداثي باشد
به شرط ارائه سند مالکیت یا قرارداد واگذاری به نام متقاضیان از تسهیالت بند  1این ماده استفاده خواهند
کرد.

 تسهیالت بندهای 1و2و 3مشمول پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده  100نخواهد بود.
)4

عوارض ساختمانهائي چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان ،بازپروری معتادان،نوان خانه هاوپرورشگاه
کودکان با رعایت مقررات شهرسازی عوارض احداث ندارند .در صورت تبدیل این نوع ساختمانها یا استفاده
غیر از موارد مذکور ،در زمان تبدیل برابر مقررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شد.

)5

برای احداث یك واحد مسکوني (حداکثر تا  200مترمربع) که در تملك مسجد یا حوزه های علمیه باشد
صدور پروانه ساختماني عوارض ندارد.

)6رعایت بند الف ماده4مصوبه شماره /126560ت43165ن مورخ 88/6/22موضوع اصل127قـانون اساسـي یعنـي
اعمال حداکثر100/000ریال عوارض زیربنا برای هر متر مربع واحدهای مسکن مهر الزامي است.

)7

مساحت پارکینگ الزامي وموردنیاز مطابق ضوابط طرح تفصیلي در محاسبه عوارض زیربنا(عوارض صدور
پروانه) کسر خواهد شد .ولي در صورت احداث پارکینگ اضافي و استفاده به عنوان پارکینگ به آن
قسمت(پرونده تخلفات ساختماني) عوارض تعلق خواهد گرفت.

)8

در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملکي دارای چند بر باشد قیمت منطقهای گرانترین بر
ملك مشرف به معبر (بر ملك اعم از بر دسترسي شامل در ورودی یا پنجره ميباشد) بعد از تعریض محاسبه
خواهد شد(.مشروط براینکه ازمعبرمذکورراه عبورداشته باشد)

)9

مالکین کلیه واحدهای مسکوني که دارای پروانه ساختماني معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) ميباشند بنا به
ضرورت اگر خواستار تعویض و تغییر نقشههای ساختماني بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوع
استفاده باشند(مثال تبدیل مسکوني به انباری و بلعکس) مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه
ساختماني نبوده وفقط هزینه کارشناسي دریافت خواهد شد.
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 )10پروانههای ساختماني مسکوني که مراحل صدورشان وفق مقررات (تهیه و تأیید نقشههای ساختماني و
تعیین تکلیف نهایي کلیه عوارض مربوطه) تا قبل از اجرای این مصوبه طي شده باشد مشمول مقررات این
تعرفه نبوده و شهرداری موظف به صدور پروانههای مذکور بر مبنای ضوابط قانوني قبلي ميباشند .بدیهي
است که مالکین و ذینفعهای این نوع پروندهها تا آخر خرداد سال اجرای این مصوبه مجاز به استفاده از این
تبصره ميباشند .که در صورت عدم اقدام تا تاریخ مذکور مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد که
این موضوع باید به نحو شایسته کتباً موقع اقدام متقاضي به وی ابالغ گردد.
*منظور از تعیین تکلیف نهایي ،پرداخت نقدی ،پیش پرداخت ،یا ارائه چك معتبر در قبال پیش پرداخت به تـاریخ
روز قبل از اتمام سال به شهرداری مي باشد.
 )11در ساختمانهای مختلط مسکوني ،تجاری عوارض زیربنای مساحت مسکوني و تجاری وفق مقررات و ضوابط
مربوطه دریافت خواهد شد .بدیهي است این موضوع درموردسایرساختمان های مختلط نیزعمل خواهدشد.
 )12کلیه عوارض پذیره مجتمعهای اداری و تجاری مانند پاساژ ،تیمچه ،سرای در زمان احداث و صدور پروانه آن
بر مبنای  %100قیمت منطقهای گرانترین بر ملك مشرف به گذر محاسبه خواهد شد.
 )13عوارض فضاهای راهرو پاساژها و مجتمع های تجاری  %50پذیره تعلق گرفته و فضای باز مشاعي که در طول
ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مينماید مشمول عوارض پذیره
نخواهد بود.
 )14عوارض پذیره واحدهای صنعتي کالً بر اساس قیمت منطقهای بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.
 )15احداث ساختمان برای مساجد ،امام زادهها و تکایا و حسینیهها و پایگاههای مقاومت بسیج به انضمام
کتابخانه و یا موزه در محوطه آنها ،پایگاههای مقاومت بسیج از نظر احداث (پس از تأیید شدن نقشهها و
پرداخت عوارض نوسازی) عوارض ندارند .چنانچه قسمتهایي از اماکن مذکور به عنوان تجاری و خدماتي و...
در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني درخواست نمایند به شرح ضوابط تعرفه ،مشمول پرداخت عوارض
مربوطه خواهد بود و همچنین نحوه پرداخت عوارض ساختمانهای صندوقهای اعتباری عام المنفعه و غیر
دولتي مشابه عوارض صدور پروانه ساختمانهای بانكها با  %20کاهش یعني با وصول  %80عوارض متعلقه
اقدام خواهد شد.

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
 )16در صورت افزایش زیربنای پروانه ساختماني عوارض اعیاني احداثي جدید صرفا با اشل و ضریب و ارزش
منطقهای زمان صدور مجوز افزایش زیربنا ،محاسبه و وصول ميشود.
 به منظور تشویق سازندگان پارکینگهای عمومي در کاربری مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرسازی،
عوارض ندارد.
 )17تأمین پارکینگ کارخانه ها و ادارات و ساختمانهای عمومي دیگر با رعایت ضوابط شهرسازی در فضای باز
به صورت سایبان بالمانع است.
 )18برای قسمتهای سایبان و مخازن سوخت جایگاههای عرضه مواد نفتي و گازمعادل  %30عوارض زیربنای
صنعتي محاسبه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتری با مبنای اداری و اعیانيها دیگر مثل تعویض
روغن و فروشگاه و ...با مبنای تجاری وصول ميشود.
 )19در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهيهای مرتبط ،در صورت اعمال عوارض مشرفیت و پرداخت غرامت
به مالك ،ارزش منطقهای عرض معبر بعد از عقب کشي امالک وبا ارزش منطقه ای معبرجدید مبنای
محاسبه عوارض خواهد بود.
 )20به موجب ماده 77قانون شهرداری،رفع هرگونه اختالف بین مودی وشهرداری درمورد عوارض وبهای
خدمات،به کمیسیوني مرکب ازنمایندگان وزارت کشور،دادگستری وشورای اسالمي شهر ارجاع مي
شودوتصمیم کمیسیون مزبورقطعي بوده و هرگونه اقدام مغایر ،غیر قانوني ميباشد بدهیهائي که طبق
تصمیمات کمیسیون تشخیص داده مي شود،طبق مقررات اسنادالزم االجرا بوسیله اداره ثبت،قابل وصول مي
باشد.اجرای ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مزبوربه صدوراجرائیه ووصول طلب شهرداری مبادرت
نماید .
 ضمناً شهرداری باید نسبت به فعال نمودن کمیسیون مذکور و ارجاع موارد الزم اقدام الزم به عمل آورد.
 )21واحدهای آهن فروشي و بلوکزني و فروش مصالح ساختماني و فروش ضایعات آهن ،الستیك و ...که عالوه
برای قسمتهای مسقف و احداثي ،از فضای باز به عنوان انبارکاال و باسکول استفاده مينمایند قسمتهای
مسقف مشمول عوارض پذیره تجاری بوده و فضاهای باز معادل  %30عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری
مشمول دریافت عوارض پذیره تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل،
 %70مابهالتفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.

شهرداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
 )22عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیاني ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون ماده  100در صورتي که
توسط شهرداری محاسبه و مالك یا ذینفع مقداری از آن را واریز و مابقي به زمان مراجعه به نسبت مقدار
واریز شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازی وموقع مراجعه وصول وگواهي مفاصا حساب
 | 10صفحه

صادرخواهدشد.
مثال :اگر عوارض صدور پروانه یا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کمیسیون ماده  100مبلغ  50000000ریال
باشد و مالك در سال  1393مبلغ  10000000ریال ( )%20از عوارض مذکور را پرداخت نماید و از پرداخت
بقیه بدهي عوارض اعالمي شهرداری خودداری نماید و در سال  1399برای پرداخت بقیه بدهي عوارض
مراجعه نماید کل عوارض به سال مراجعه محاسبه و به دلیل پرداخت  %20از عوارض اعالمي %80،محاسبه
زمان مراجعه اخذ خواهد شد.
 بدیهي است این بند شامل جرایم آراء کمیسیون ماده  100نخواهد بود.
 )23سهم آموزش و پرورش و بهای خدمات توسعه فضای سبز،از مبلغ قابل وصول با رعایت ضریب تعدیل مربوطه
محاسبه و دریافت خواهد شد.
 )24وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجاز ميباشد.
 )25هبه درآمدهای شهرداری از بابت عوارض و هزینه خدمات با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر با
رعایت سقف بودجه مصوب شهرداری و آیین نامه مالي شهرداریها ( به خصوص ماده  37آن ) و ثبت در
دفاتر مالي و صرفه و صالح شهر و شهرداری مطابق بخشنامه بودجه سال مربوطه اعمال شود.
 بدیهي است تسیهالت این بند شامل جرایم نمي باشد.
 )26مدارک اثبات تجاری بودن ملك قبل از اولین طرح توسعه شهر ارائه یکي از مدارک  :پروانه کسب ،قبوض آب،
برق ،گاز ،برگ پرداخت مالیات سالیانه یا پروانه تجاری مبني بر تجاری بودن آن از مراجع ذیصالح که در
این صورت وضعیت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هیچ نوع عوارض نبوده و چنانچه اعیاني احداثي
بعد از اولین طرح توسعه شهر باشد وجود هریك از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه
جریمه مشخص خواهد نمود و درخصوص افرادی که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه کسب در سال های
قبل اقدام نمودهاند به استناد تبصره  3ماده  27قانون نظام صنفي کشور ،برگ پرداخت عوارض موجب احراز
حقوق صنفي نخواهد بود.
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 )27کلیه معافیتهای شهرداری به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون برنامه پنج ساله ششم وقوانین
کشوری ملغي شده لذا اعطای هرگونه معافیت فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
 )28منظور از طرح توسعه شهری ،طرح جامع یا تفصیلي مي باشد.
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-)29آندسته از ساختمانهایي که در نقشه های ساختماني آنها خرپشته واتاقك آسانسور طراحي گردیده ولي در
پروانه ساختماني لحاظ نگردیده در موقع مراجعه به شهرداری تخلف ساختماني محسوب نگردیده و از پرداخت
عوارض خر پشته واتاقك آسانسورمعاف مي باشند ضمنا این تبصره برای ساختمانهای احداثي قبل از  1388مالک
عمل مي باشد.
)30طبق تبصره ذیل ماده 95قانون برنامه ششم توسعه مساجد ،مصليها ،اماکن صـرفاً مـذهبي اقلیتهـای دینـي
مصرح در قانون اساسي و حوزههای علمیه شامل مراکز آموزشي ،پژوهشي و اداری از پرداخت عوارض ساخت و ساز
فقط برای فضای اصلي معاف ميباشند.
)31آندسته از ساختمانهایي که اعیاني آنها قبل از تاریخ 1366/1/1احداث شده ا ند و با توجه بـه اتمـام عمرمفیـد
ساختمان ،نیاز به تشکیل پرونده تخلفات نبوده و شهرداری مي توانـد بـا اخـذ کلیـه عوارضـات متعلقـه بـه ماخـذ
2برابر(فرمول عوارض این تعرفه وارزش منطقه ای قبل ازسال  )1366نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.
)32هرگونه خدمات ازقبیل صدورپروانه ساختماني ،مجوزدیوارکشـي ،مجوزتفکیـك ومجـوزطرح آمـاده سـازی و ...
بارعایت بخشنامه شماره  71/8/27 - 18555/1/3/34وزیرمحترم کشوربه عمل خواهد آمد و برای ساختمان هـایي
که در سال های گذشته و قبل از اعمال بخشنامه مذکور پروانه ساختماني صادر شده به منظور رهایي از بالتکلیفي
مالکین این گونه ساختمان ها با اخذ تعهد محضری از مالك در خصوص تبعات حقـوقي گـواهي تجدیـد و پایانکـار
صادر شود.
-)33برای امالک واراضي واقع در خارج از محدوده شهر در زمان صدور پروانه ساختماني و یا محاسبه عوارض ابقـا
در اعیاني های ابقا شده توسط کمیسیون ماده 100ویا در سایر استعالمها مانند دفتر خانه و ، ...بـه غیـر ازعـوارض
زیربنا و پذیره سایر عوارض در صورت شمول بدون حداقل ارزش منطقه ای محاسبه خواهد شد.
 )34کلیه دستگاههای اجرایي دولتي و سازمانهای غیر دولتي در خصوص مناسب سازی محیط شهری و
ساختمانها و اماکن مورد استفاده عمومي برای افراد دارای معلولیت ،مکلفند مشابه آیین نامه اجرایي بند
شهرداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
(ج) ماده  193قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمایت از معلولین و آیین نامه اجرایي آن
اقدام نمایند .بنابراین شهرداری مکلف به رعایت آن بوده و صدور پایانکار به ساختمانهایي که مالکین و یا
سازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشههای ساختماني اقدام ننموده و مناسب سازی را انجام
نداده باشند ممنوع است.
)35مطابق ماده  600قانون مجازات اسالمي هر یك از مسوولین دولتي و مستخدمین و ماموریني که مامور
تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالي به نفع دولت است برخالف قانوني یا زیاده بر مقررات
قانوني اقدام و وجه یا مالي اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یك سال محکوم خواهد شد.
مجازاتمذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر
خالف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد ميگردد.
 )36ماده  301قانون مدني ؛ کسي که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است
آن را به مالك تسلیم کند.

ماده  :2عوارض صدورپروانه ساختمانی
 1-2شرایط پرداخت
تشویق متقاضیان در پرداخت عوارض (خوش حق حسابی)

با توجه به قانون نوسازی و عمران شهری و به منظور تشویق شـهروندان جهـت مراجعـه بـه موقـع و تسـریع در
پرداخت نقدی کلیه عوارض پروانههای ساخت و اصالحیه آنها ،پروانههای کسب و پیشه ضرایب تعدیل زیر محاسبه
و اخذ خواهد شد:
در طول سال
عوارض متعلقه به درصد

80

برای عوارض ابقا ضریب تعدیل %15اعمال خواهد شد.
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
تبصره :1این تسهیالت صرفاً مشمول پرداختي های نقدی(تعیین تکلیف کل پرونده اعم از جریمه وعوارضات ) بوده
و در صورت پرداخت اقساطي ،مشمول تسهیالت این ماده نخواهد بود.
تبصره:2با توجه به پیشبیني تسهیالت الزم برای مسکن مهر و بافتهای فرسوده ،این تسـهیالت مشـمول مـوارد
مذکور نميباشد.
تبصره:3این تسهیالت صرفاً به موارد فوق مشمول بوده و برای سایر موارد مثل جرایم کمیسیون ماده ، ،100حق
استفاده از خدمات شهرداری،ورود به محدوده،،تبدیل واحدها ،عوارض خودرو ،اجارهها و فروش مستغالت و
تأسیسات شهرداری ،عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ ،تفکیك عرصه ،تمدید ،تجدید پروانه  ،هزینههای حفاری
 ،نوسازی و سهم شهرداری نخواهد بود.
تبصره  : 4تقسیط مطالبات مطابق فرم زیر و بنا به درخواست مؤدی و تشخیص و دستور کتبي شهردار با رعایت
ماده  73قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده  59قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام
مالي کشور وبارعایت ماده32آیین نامه مالي شهرداریها صورت خواهد گرفت .
تبصره  : 5برای مطالبات تقسیط شده ی باالی یك میلیارد ریال چك معتبر و یا ضمانت نامه بانکي اخذ خواهد
شد.
تبصره  :6در صورت پرداخت اقساطي،طبق نامه های واصله از مراجع ذیصالح کارمزد به شرح زیر محاسبه و اخذ
خواهد شد:
(+1تعداد اقساط)×درصد مربوطه×مبلغ تقسیط شده
2400
اقساط تا یك سال بدون کارمزد مي باشد.
اقساط تا دو سال با کارمزد %8مي باشد.
اقساط تا سه سال با کارمزد %12مي باشد.
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
با تکمیل فرم اقساط توسط مودی به شرح ذیل اقدام خواهد شد:
*با پرداخت  1/2بصورت نقد ،الباقي تا  36ماه وبا پرداخت  1/3بصورت نقد الباقي تا 30ماه و با پرداخت
1/4بصورت نقد ،الباقي حداکثر تا 18ماه قابل اقساط مي باشد(با تشخیص شهردار)
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*عوارض نوسازی وبهای خدمات با پرداخت حداقل 1/3بصورت نقد ،الباقي تا آخر سال مالي قابل اقساط مي
باشد(.بدون دریافت تضمین وبدون کارمزد)

تبصره :آندسته از مودیاني که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستي مي باشند با ارائه گواهي از ادارات مذکور مي
توانند با پرداخت حداقل  1/6بصورت نقد والباقي تا 36ماه با نظر شهردار قابل تقسیط مي باشد(باکارمزد) و عوارض
نوسازی این افراد با پرداخت حداقل 1/4به صورت نقد والباقي تا آخر سال مالي تقسیط گردد(بدون کارمزد).

نمونه فرم درخواست تقسیط مودی
به نام خدا
شهردار محترم ...
احتراما اینجانب  ..................مالك پرونده شماره ........ازبابت .................مبلغ ................ریال به شهرداری بدهکاربوده که به دلیل
عدم توانایي مالي قادر به پرداخت آن بطور یکجا نمي باشم و تقاضای تقسیط مبلغ فوق را دارم .خواهشمند است دستور
فرمایید اقدام الزم را معمول نمایند .

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
 : 2-2عوارض صدور پروانه ساختمان

 1-2-2مسکونی:
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جدول شماره  1عوارض زیر بنای مسکونی به ازاء هر مترمربع

طبقات سازه ای

ردیف

زیر زمین اول و دوم و
پایین ترو

1

همکف و اول

زیر بنا
مطابق
ضوابط

زیر بنای مازاد
برضوابط

2P

12P

زیربنای مطابق
ضوابط و فاقد مجوز
تفکیك عرصه

زیر بنای مازاد بر
ضوابط و فاقد مجوز
تفکیك عرصه

بالکن به شارع
روباز

سه طرف
بسته
روپوشیده

15P
7P

4P

2

دوم  ،سوم و چهارم

20P

3

پنجم و ششم

24P

4

هفتم وهشتم

28P

5

نهم و باالتر

32P

9p

22P

10P
10p

26P

6p

30P
11p
34P

توضیحات جدول شماره  ، 1عوارض زیر بنای مسکونی
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

14P

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
تبصره:1حداقل ارزش منطقه ای در معابر 12متری وباالتر 40/000ریال ودر کلیه معابر زیر12متری 25/000ریال
مي باشد.
1

تبصره :2عوارض بالکن روباز به حیاط جدول فوق محاسبه خواهدشد.
2
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تبصره  : 3منظور از زیربنای مازاد برضوابط شامل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم مجاز طرح
توسعه شهری بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده  5ویا اعیاني های ابقا شده در کمیسیون ماده 100اقدام
خواهد شد.
تبصره :4برای اراضي با مساحت بیش از  500مترمربع که دارای سند مالکیت باشند طبق ماده  101اصالحي سهم
شهرداری وصول خواهد شد.
تبصره :5عوارض زیر بنای خانه باغ ها با ضریب  2جدول فوق محاسبه خواهد شد.
تبصره:6حداقل ارزش منطقه ای پس از اعمال ضرایب قسمت تعاریف ماده 1این تعرفه خواهد بود.
 2-2-2غیر مسکونی :
جدول شماره  ، 2عوارض پذیره یك متر مربع از یك یا چند واحد تجاری ،خدماتی
تجاری وخدماتی

طبقات

بالکن به شارع

زیر بنای مطابق

زیر بنای مازاد بر

ضوابط فاقدمجوز

ضوابط فاقدمجوز

تفکیك عرصه

تفکیك عرصه

22P

زیر بنای مطابق

زیر بنای مازاد

ضوابط

برضوابط

همکف

12P

20P

14P

زیر زمین

10P

17P

12P

19P

اول به باال

8P

14P

10P

16P

6p

9p

نیم طبقه
انباری

شهرداری میانه

7p

4p
5p

9p

7p

شورای اسالمی شهر میانه

روباز

16P

روپوشیده

32P

11p

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
توضیحات جدول شماره  ، 2عوارض پذیره یك یا چند واحد تجاری ،خدماتی

تبصره  : 1حداقل ارزش منطقه ای در معابر 12متری وباالتر40/000ریال ودر کلیه معابر زیر12متری 25/000ریال مي
باشد.
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تبصره  :2در صورت الحاق انباری مجاز تجاری و خدماتي به تجاری و خدماتي مجاز ،عوارض پذیره مساحت قسمت الحاقي
طبق جدولفوقبا ضریب  %60محاسبه و وصول خواهد شد .
تبصره  :3برای اراضي با مساحت بیش از  500مترمربع که دارای سند مالکیت باشند طبق ماده  101اصالحي سهم
شهرداری وصول خواهد شد.

جدول شماره  3عوارض پذیره یك متر مربع از یك یا چند واحدصنعتی ،کارگاهی و سایر کاربری ها
صنعتی وکارگاهی

طبقات

کلیه طبقات

زیر بنای

زیر بنای

مطابق

مازاد

ضوابط

برضوابط

P

2P

سایر کاربری ها

زیر بنای

زیر بنای

مطابق

مازاد بر

ضوابط

ضوابط

فاقدمجوز

فاقدمجوز

تفکیك

تفکیك

عرصه

عرصه

2P

3P

زیر بنای

زیر بنای

مطابق

مازاد

ضوابط

برضوابط

P

بالکن به شارع

2P

روباز

2P

روپوشیده

4P

توضیحات جدول شماره  3عوارض پذیره یك یا چند واحد صنعتی ،کارگاهی و سایر کاربری ها

تبصره :1حداقل ارزش منطقه ای در معابر 12متری وباالتر40/000ریال ودر کلیه معابر زیر12متری 25/000ریال مي
باشد.

تبصره :2عوارض بالکن روباز به حیاط

شهرداری میانه

1
2

جدول فوق محاسبه خواهدشد

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
تبصره : 3سایر کاربری ها شامل ساختمانهای اداری،آموزشي ،آموزش عالي ،بهداشتي و درماني و حرف پزشکي،
ورزشي و تفریحي ،مراکز فرهنگي و هنری مورد تأیید دستگاههای مسئول ،کمیته امداد امام ،سازمان بهزیستي،
هالل احمر و توانبخشي و  ...در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مي باشد.
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تبصره  :4در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند  20ماده  55قانون شهرداری به محل های تعیین شده
شهرداری %50 ،کلیه عوارض پروانه ساختماني و هزینه ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری مشمول ،مطابق
ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد.
تبصره :5پیش آمدگي سقف آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان ( باران گیر) احداث شود
مشمول این عوارض نخواهد بود.
تبصره :6منظور از پذیره مازاد بر ضوابط شامل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم و ارتفاع و عرض
دهنه مجاز طرح توسعه شهری بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده  5ویا اعیاني های ابقاشده در کمیسیون
ماده 100اقدام خواهد شد.
تبصره  : 7امالک واراضي که از بابت ورود به محدوده شهر طبق ضوابط شهرسازی بالمانع شناخته شوند  ،عوارض
زیر بنا و پذیره این گونه امالک واراضي با  10درصد کاهش محاسبه خواهد شد.
تبصره  :8کلیه تاالر های پذیرایي و رستوران ها و غذا خوری ها  ،فست فود ها و ...دارای مجوز از سازمان میراث
فرهنگي و گردشگری و یا سایر مراجع مربوطه  ،تجاری محسوب و عوارض آن بر اساس جدول مربوطه وصول
خواهد شد.
تبصره  :9برای اراضي با مساحت بیش از  500مترمربع که دارای سند مالکیت باشند طبق ماده  101اصالحي سهم
شهرداری وصول خواهد شد.
 3-2نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدید
 1-3-2صدور پروانه ساختمان

صدور پروانه ساختماني و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده  100و بند  24ماده  55قانون شهرداری و
تبصره  2ماده  29قانون نوسازی به شرح زیر خواهد بود:

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
 -1در پروانههای ساختماني که از طرف شهرداری صادر ميشود باید حداکثر مدتي که برای پایان یافتن
ساختمان ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد.
 -2اقدام به دریافت پروانه ساختماني با ثبت درخواست مالك در شهرداری شروع خواهد شد و شهرداری در
صورت مطابقت ضوابط ،مجوز تهیه نقشه را کتبا“ به متقاضي اعالم خواهد نمود.
 - 3مالك موظف است طبق مجوز تهیه نقشه نسبت به تهیه و ارائه آن به شهرداری در اسرع وقت اقدام نماید و
عوارض پروانه ساختماني با ارزش معامالتي زمان صدور پروانه ساختماني محاسبه خواهد شد.
 -4مالك مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان خود را به اتمام برساند.
 - 5مالك یك سال برای شروع عملیات ساختماني مهلت دارد .ضمناً مالك ميتواند بعد از تأیید نقشههای
ساختماني با دریافت مجوز نسبت به تجهیزکارگاه و آماده سازی زمین اقدام نماید .این مجوز دلیلي برای برای
شروع عملیات ساختماني نمي باشد.
 - 6برای ساختمانهای نظامي ،انتظامي و امنیتي نیاز به ارائه نقشههای تفصیلي ساختماني نبوده و شهرداری با
اعالم بر و کف و دریافت عوارض احداث طبق مفاد این تعرفه اقدام خواهد نمود .ضمناً کلیه دستگاهها ملزم به
اخذ پروانه احداث از شهرداری ميباشند.
 - 7به اسناد عادی و غیر ثبتي در کاربری مرتبط با اخـذ تعهـد محضـری مبنـي براینکـه صـدور پروانـه
ساختماني تایید مالکیت نمي باشد واستعالم از ادارات ذیـربط از جملـه راه وشهرسـازی و منـابع طبیعـي
الزامي است وبرای این امالک پس از پایان ساختمان گواهي عدم خالفي یا گواهي تسـویه حسـاب ملکـي
صادر خواهد شد.
-8

مجوز تهیه نقشه  3ماه برای صدور پروانه اعتبار داشته و در صورت عدم تغییـر در ضـوابط قابـل

تمدید خواهد بود.

 2-3-2تمدید وتجدید پروانه
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

 | 19صفحه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
مالك مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشکالت
ترافیکي و اجتماعي و مبلمان شهری و ...حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختماني بوده چنانچه در مهلت مقرر،
ساختمان احداث نشود پروانه ساختماني با رعایت موارد زیر اقدام خواهد شد.
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 -1در اجرای بند  1این ماده ،تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختماني و یا اتمام مهلت تمدید
منظور خواهد شد.
 -2در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالك و یا صدور احکام قضایي که موجب رکود عملیات
ساختماني شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض ،نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختماني از مهلت
پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت تمدید خواهد شد.
 –3شهرداری مکلف است به منظور رعایت ضوابط تمدیدها و پایانکارموضوع را به صورت کتبي موقع اخذ پروانه
احداث به مالك ابالغ و در سوابق پرونده ملکي یك نسخه از موارد امضاء شده را نگهداری نماید.
 -4منظور از شروع عملیات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني اجرای فونداسیون بوده و مالك مکلف به اعالم
شروع به مهندس ناظر ميباشد.
 -5اخذ پایانکار در مهلت قانوني پروانه و تمدید آن به شرطي که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه
تأیید شود رایگان(بااخذ هزینه کارشناسي) و نماکاری در صدور پایانکار الزامي است لذا متوجه ساختن مالك
به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختماني و اعالم کتبي به ایشان ضروری است.
 -6اصالح سنددراجرای ماده  45قانون ثبت وصلح معوض برای امالک غیرثبتي ضروری بوده و شهرداری قبل از
اصالح سند نميتواند پایان کار صادر نماید.
-7شهرداری موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه های ساختماني از روشهای مختلف مانند نامه نگاری ،
ارسال پیامك و  ......موضوع را به مالکان اطالع رساني نماید .
-8تمدید پروانه و تاخیر در پایانکار بر اساس تبصره  2ماده  29قانون نوسازی به شرح ذیل اقدام خواهد شد.
متن قانون  :در پروانه های ساختماني که از طرف شهرداریها صادر مي شود باید حداکثر مدتي که برای پایان
یافتن ساختمان ضروری است قید گردد وکساني که در میدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي نمایند
باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي که تا دو سال بعد از مدتي که برای
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد
نیز اگرساختمان همچنان ناتمام باقي بماند برای هر دو سالي که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل
افزایش خواهد یافت تا به  4درصد در سال بالغ گردد .ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایي توقیف شده باشد
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مشمول این ماده نخواهند بود.

جدول شماره  4مدت اعتبار پروانه های ساختمانی و نحوه تمدید

ردیف

زیربنای پروانه

مدت
اعتبار
پروانه

1

تا  500مترمربع

 36ماه

پروانه قبلی از درجه اعتبار ساقط و

2

تا  1000مترمربع

 48ماه

3

تا  2000مترمربع

 54ماه

4

تا  5000مترمربع

 60ماه

پروانه جدید مطابق ضوابط روز و تعرفه
زمان مراجعه با کسر دریافتي قبلي صادر
مي شود.

5

هر  500مترمربع بعدی یك سال به مدت
پروانه اضافه مي شود.که در کل از  7سال
تجاوز ننماید

عدم شروع عملیات احداث ساختمان در
مدت مهلت پروانه وتمدید

تمدید

یك نوبت به
مدت دو سال این موضوع در متن پروانه ساختمانی
درج و به مالك یا قائم مقام وی تفهیم
شود.

 4-2تسهیالت تجدید بنا
به منظور مقاوم سازی ساختمانها با رعایت اصول فني و ایمني و بهداشتي به منظور نوسازی شهر با رعایت آخرین
ضوابط شهرسازی ،تسهیالتي به شرح زیر در محاسبه عوارض لحاظ ميشود.
1-4-2عوارض تجدید بنا

به اندازه مساحت اعیاني ساختمانهای مسکوني وتجاری مجاز(برای ساختمان تحت مالکیت خود دارای پروانه
ساختماني از شهرداری و یا وضع موجود تلقي شدن بدلیل احداث قبل از طرح جامع شهری و یا مختومه
شدن پرونده های تخلفات ساختماني باشد) در کاربری مربوطه و حداکثر برابر ضوابط طرح توسعه شهری با
اخذ (پروانه) مجوز از شهرداری عوارض زیربناوپذیره ندارد .چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهری امکان
صدور مجوز به اندازه مساحت قبلي مقدور نباشد مطابق ضوابط طرح مذکور اقدام خواهد شد.

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
در صورت نوسازی ساختمانهای مجاز اداری و صنعتي و ...و با رعایت کاربری مربوطه و سایر ضوابط زمان
مراجعه و به اندازه مساحت قبلي و در ساختمانهای تجاری و خدماتي حداکثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراکم
و سطح مجاز اشغال زمین مندرج در طرح توسعه شهری زمان مراجعه با پرداخت  %25عوارض پذیره
و%100سایر عوارضات در صورت شمول پروانه ساخت صادر خواهد شد.
در صورت نوسازی ساختمانهای مجاز فرهنگي ،ورزشي ،آموزشي و بهداشتي و توانبخشي و اداری و نظامي با
رعایت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي با پرداخت  %10عوارض پذیره و%100سایر عوارضات در
صورت شمول پروانه ساخت صادر خواهد شد.
-4در تجمیع قطعات مسکوني به منظور استفاده مسکوني ،موقع صدور پروانه با رعایت ضوابط شهرسازی،
معادل  % 25تسهیالت این ماده ( عوارض زیر بنا ) دریافت خواهد شد.
-5تجدید بنای ساختمانهای تخریب شده ناشي از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله ،بمباران ،رانش زمین ،حریق
و ...با تأیید مراجع ذی صالح به اندازه اعیاني تخریب شده عوارض احداث تعلق نميگیرد.
-6در اجرای تبصره  6ماده 100قانون شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختماني مالك مکلف به اجرای عقب کشي
و اصالح معابر مطابق ضوابط طرح های توسعه شهری بوده و شهرداری مکلف به پرداخـت غرامـت نمـي باشـد لـذا
جهت تشویق شهروندان به نوسازی امالک با اخذ پروانه ساختماني  ،چنانچه عرصه ملکي به صورت مجاز تفکیك و
یــا برحســب مــرور زمانبــه صــورت مجازدرآمــدهو موردتأییدشهرداریقرارگرفتهباشدواینكمالكدرخواســتپروانه
ساختماني کرده باشدولي براساسطرحهایگذربندیفعلي ،ملـزم بهرعایتعقبکشيهایمقرردرطرحتوسـعه شـهری
باشدشهرداری مکلفاستدرزمانصدورپروانهساختمانيارزشعرصـه واقعدرعقبکشـي راباعوارضـات حـق مشـرفیت
وپروانهساختمانيتهاترنمایدوتراکم وسطح اشغال قبل ازاجرای طـرح رادرمـورد ملـك مـذکوراعمال نمایـد و مالـك
مؤظف است نسبت به اجرای ماده  45قانون ثبت در زمان صدور پایانکار اقدام نمایـد .نحـوه تهـاتر  60برابـر ارزش
منطقه ای زمان صدور مجوز به ازای هر متر مربع عرصه واقع در مسیر تعـریض و پخـي از عـوارض صـدور پروانـه
ساختماني غیر از عوارضات عرصه و کسری پارکینگ کسر خواهد شد.
*درصورتیکه در تهاتر فوق  60برابرارزش منطقه ای بیشتر ازعوارضات مربوط باشد مابه التفاوت محاسبه شده ،بـه
مالك پرداخت نخواهد شد.
*مقرر گردید در خصوص بند فوق توافق نامه ای في مابین شهرداری و مالك یا مالکین تنظیم گردد.
 5-2نحوه صدور پروانه ساختماني المثني
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
صدور پروانه ساختماني المثني فقط با اخذ تعهد ثبتي از مالك مبني بر مسـئولیت تبعـات حقـوقي صـدور پروانـه
المثني در موقع مفقودی و سرقت و آتش سوزی و سایر حوادث غیر مترقبه دیگر با دریافت بهای خدمات به شـرح
زیرمقدور خواهد بود:
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٭ زیربنای تا  1000مترمربع معادل  5000ریال برای هر مترمربع
٭ زیربنای باالی 1000تا  2000مترمربع معادل  4000ریال برای هر مترمربع
٭ زیربنای باالی 2000تا  3000مترمربع معادل 3000ریال برای هر مترمربع
٭ زیربنای بیش از  3000مترمربع معادل 2000ریال برای هر مترمربع

 6-2نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات

الف) پروانه ساختماني در شرایط زیر باطل و عوارض وصولي بعد از کسر هزینه خدمات شهرداری مطابق تعرفه به
مؤدی مسترد خواهد شد:
-1مالك تا زمان تغییرکاربری با تصویب طرح هادی یا جامع جدید نسبت به شروع عملیات ساختماني در مدت
اعتبار پروانه و تمدید های قانوني آن در پروانه ،اقدام ننموده باشد.
 -2پروانه ساختماني از طرف مراجع قضایي ابطال شده باشد.
 -3درصورتي که مالك قبل از صدور شناسنامه ساختمان از اخذ پروانه ساختمان منصرف شده باشد.
-4در صورت انصراف مالك از انجام حفاری ومعامله
-5عوارض سالیانه خودرو در صورت درخواست مالك جهت استرداد عوارض
-6در صورتي که قراردادی في مابین شهرداری و مودیان تنظیم گردیده باشـد و قبـل از تصـویب کمسـیون مـاده
5استان،متقاضي از درخواست خود اعالم انصراف کتبي نماید .
* این استرداد مشمول کل مطالبات شهرداری به صورت واریز نقدی ردیف های این ماده خواهد بود.

جدول شماره  5درصد استرداد عوارض و بهای خدمات

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399

مبلغ

تا  1میلیاد ریال

مازاد بر 1میلیارد
تا  2میلیاد ریال

مازاد بر 2میلیارد
تا  3میلیارد ریال

مازاد بر 3میلیارد و ارقام بعدی

بهای خدمات

%4

%3

%2

%1

ب) پروانه ساختماني در شرایط زیر باطل و عوارض وصولي بدون کسر هزینه خدمات شهرداری مطابق تعرفه به
مؤدی مسترد خواهد شد:
 -1توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهری (ناشي از زلزله ،طوفان ،آتش سوزی و )....که موجب
انصراف مالك از ادامه احداث ساختمان شود با تأیید موضوع توسط مراجع ذیربط
-2اشتباه واریزی اشخاص به حساب شهرداری
-3عوارض سالیانه خودرو در صورت واریزی به اشتباه
-4در صورتي که در مقادیر مندرج در قرارداد في ما بین شهرداری و مودی به هر دلیلي تقلیل حاصل
شود،شهرداری راسا مي تواند نسبت به استرداد مبالغ تقلیل یافته بدون کسر هزینه خدمات شهرداری اقدام نماید
الزم به یادآوری است که مبالغ محاسبه شده جهت استرداد نیز تابع محاسبه دریافتي از مودی مي باشد.
*هزینه کارشناسي قابل استردادنمي باشد.

 7-2ابقاء

درصورت ابقای اعیانی ها در کمیسیون ماده ، 100عوارض ابقاءمانند عوارض صدور پروانه محاسبه
خواهدشد.

ارزش معامالتي ساختمان های احداثي سال 1399موضوع تبصره 11ماده  100قانون شهرداری
ارزش معامالتي ساختمان طبق جدول شماره  =6ارزش معامالتي اعیاني ها

ارزش سرقفلي موضوع تبصره  4ماده  100قانون شهرداری به شرح ذیل عمل خواهد شد:
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399

25برابرپذیره(پذیره احداث)
پذیره احداث= 12*p*s
حداقل ارزش منطقه ای در معابر 12متری وباالتر60/000ریال ودر کلیه معابر زیر12متری 40/000ریال مي
باشد.
درصورت تبدیل واحدهای مجاز تجاری به واحدهای بیشتر به شرح ذیل عمل خواهد شد:
درصورت افزایش تعداد واحدهای تجاری  ،حداکثر تا دو برابر تعداد واحد های مجاز،ارزش سر قفلي آنها معادل
%50ارزش سرقفلي احداث ودرصورت افزایش حداکثر تا  3برابر %55،ارزش سرقفلي احداث ودرصورت افزایش
حداکثر تا 4برابر%60 ،ارزش سرقفلي احداث ودرصورت افزایش بیش از چهار برابر%65 ،ارزش سرقفلي احداث
تعیین مي گردد.
*موارد فوق برای تخلفات ساختماني حادث شده از ابتدای سال 1399قابل اجرا مي باشد.

 1-7-2تبصره  11ماده  100قانون شهرداری

آیین نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسالمي شهر در مورد اخذ جرایم
قابل اجراست واین ارزش معامالتي سالي یك بار قابل تجدید نظر خواهد بود.
نحوه تعیین قدمت ساختمان ها:
 – 1بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازی مربوط به برگههای ممیزی امالک
 – 2بر اساس سوابق موجود در پرونده پیشه و کسب
 – 3بر اساس زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پیشرفت فیزیکي ارائه شده از طرف نظام مهندسي
 -4بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفي
 – 5بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مالك مانند قبوض آب و برق و ...و سند مالکیت و...
 – 6بر اساس اخطاریه صادره از طرف مأمورین تخلفات ساختماني
 – 7بر اساس سوابق موجود در پروندههای تخلفات قبلي
 – 8بر اساس سوابق استعالمهای صادره برای نقل و انتقال و بانك و ادارات و...
 – 9بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصیلي

جدول شماره  6ارزش معامالتی ساختمان
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399

مبلغ به ریال

ردیف

الف) انواع ساختمان (اسکلت)

1

ساختمان اسکلت بتوني با هرنوع سقف تا  5طبقه هر متر مربع

3000000

2

ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سقف از  5طبقه به باال هر متر مربع

3500000

3

ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا 5طبقه هر متر مربع

2800000

4

ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از  5طبقه به باال هر متر مربع

3300000
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5

ساختمان مختلط بنایي با ستون های فلزی یا بتوني( که معموال در وسط ساختمان اجرا

2000000

مي شود)
6

اسکلت آجری

1600000

7

اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب

1100000

8

ساختمان های تمام چوب معمولي

1200000

9

ساختمان های تمام صنعتي (پیش ساخته یا ساخته شده ازچوب های صنعتي و اشباع
شده)

2600000

ب ) ساختمان انبارهای با دهانه بیش از چهارمتر
10

اسکلت آجری یا بلوک سیماني یا سنگي با هر نوع سقف هرمترمربع

2000000

11

اسکلت فلزی و یا سوله های پیش ساخته با هرنوع سقف هرمترمربع

2200000

ج ) سالنها یا توقف گاه ها
12

با مصالح بنایي سنگ و آجر و بلوک سیماني با هر نوع سقف

1700000

13

اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه

2000000

14

گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف

1000000

د) آشیانه و سایبان ها
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
15

باپایه های چوبي و مصالح بنایي با هرنوع سقف

1000000

16

باپایه های فلزی یاستون های بتون آرمه

1200000

ه ) تاسیسات
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17

دستگا ه های حرارت مرکزی و شوفاژ سانترال

400000

18

تهویه مطبوع (گرمایش – خنك کننده )

550000

19

آسانسور و سایر

820000

و) سایر احداثي ها
20

احداث هردیوار (هرمترطول )

650000

21

ارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پارکینگ مسکوني و یا غیر قابل استفاده بودن

4200000

آن(حذف پارکینگ)

22

ارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پارکینگ غیر مسکوني یا غیر قابل استفاده بودن

5200000

آن(حذف پارکینگ)

تبصره:برای ساختمانهای حداکثر دوطبقه دو واحدی مسکوني روی پیلوت یا پارکینگ ارزش معامالتي فوق باضریب
%70محاسبه خواهد شد.

ماده :3عوارض حصارکشی

عوارض احداث دیوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در صورت
تقاضای احداث دیوار و فقط در کاربریهای عمومي و باغ و اراضي زراعي که مالك صرفاً درخواست حصارکشي و یا
همراه با آن احداث واحد کوچکي مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد.
احداث دیوار در کاربریهای عمومي و باغ و اراضي زراعي فقط برای بر مشرف به معبر و تا ارتفاع  80سانتي متر با
مصالح بنایي و بقیه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبتي مبني بر حفظ وضعیت باغ و مزروعي زمین و و
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
استعالم از جهاد کشاورزی (خارج از محدوده شهرها) وراه و شهرسازی و ...و با رعایت ضوابط طرح توسعه شهری
مقدور خواهد بود.
تبصره: 1صدور مجوز حصارکشي بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي ،هیچگونه مجوزی در جهت
احداث بنا محسوب نشده و مراتب ميبایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.
تبصره  :2مالکین امالکي که داوطلبانه و رایگان نسبت به عقب کشي دیوار خود مطابق طرح توسعه شهری اقدام
نمایند مشمول این عوارض نبوده و شهرداری مبلغي دریافت نخواهد کرد.
تبصره :3برای امالکي که پروانه ساخت ( به غیر از خانه باغ ) اخذ مينمایند این عوارض شامل نمي شود.
تبصره:4امالک ناشي از اجرای مواد  110قانون شهرداری ،مشمول عوارض این بند نبوده و مطابق ماده  110اقدام
خواهد شد .
تبصره :5فنس کشي عوارض احداث دیوار ندارد(.منظور از فنس کشي احداث پایه فنس بامصالح بنایي
حداکثر50سانتي متروبقیه فنس باشد)
تبصره  :6احداث دیوار بیش از  80سانتي متر با مصالح ساختماني ،مغایر مقررات موجود تلقي و غیر قانوني خواهد
بود.
جدول شماره 7عوارض هرمتر احداث دیوار

( 4 Pحداقل هرمتر طول 30000ریال)

عوارض هر متر طول احداث دیوار

ماده  : 4عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یك یا چند واحد به واحدهای بیشتر

تبصره  :1در صورت اخذ مجوز تبدیل یك یا چند واحد به واحدهای بیشتر با رعایـت ضـوابط مربوطـه از جملـه
شهرسازی و سایر مقررات مندرج در طرح های توسعه شهری  ،به زمان مراجعـه مابـه التفـاوت عـوارض درصـورت
شمول اخذ خواهد شد.
تبصره  :2در مواردی که مالکین ساختمانها نسبت به افزایش تعداد واحدهای پروانه اخذ شده در اثر تبدیل واحد
یا واحدهای مجاز اقدام نمایند و از طریق کمیسیون ماده  100ابقاء شوند عالوه بـر اخـذ عـوارض قـانوني ،عـوارض
ارزش افزوده ناشي از این اقدام معادل25pبرای هر متر مربع مسکونیزمان مراجعه از واحدهای تبـدیلي کوچکتریـا
مساوی به عنوان عوارض تبدیل محاسبه و وصول خواهد شد.
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
تبصره :3برای واحدهای تجاری در صورت تبدیل یك واحد به دو یا چند واحد طبق فرمول 10p*)n-m)*sبرای
واحدهای تبدیلي کوچکتریا مساوی به عنوان عوارض تبدیل محاسبه و وصول خواهد شد(.مغازه بزرگتـر بـه عنـوان
مجاز تلقي مي گردد).
:Pارزش منطقه ای(حداقل ارزش منطقه ای در معابر 12متری وباالتر40/000ریال ودر کلیـه معـابر زیـر12متـری
25/000ریال مي باشد).
:nتعداد مغازه های تبدیلي
:mتعداد مغازه های مجازقبل از تبدیل
:Sمساحت مغازه یا مغازه ها
تبصره  :4برای واحدهای ایجادی فاقد مجوز که ضوابط پارکینگ و فضای باز را رعایت نماینـد  % 50عـوارض ایـن
ماده وصول مي شود.
ماده  : 5سهم ارزش افزوده ورود به محدوده شهر
 1 -5اراضی وارد شده به محدوده شهر
از بابت کلیه اراضي که بنا به تقاضای مالك با طي مراحل قانوني  ،به محدوده شهر وارد ميشوند عالوه بر تأمین و
واگذاری سرانه فضای عمومي و خدماتي و تأمین اراضي مورد نیاز شوارع و معابر عمومي  ،در اجرای تبصره  4ماده
واحده قانون تعیین وضعیت امالک و  ...معادل  %10کل ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداری ،توسط متقاضي به
شهرداری واگذار خواهد شد.
تبصره :1مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت امالک مصوب
سال 1367/8/29و اصالحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره  :2الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمي از ملك بوده که مالك مي بایستي  % 10کل ملك
را به شهرداری واگذار نماید در صورتي که امکان واگذاری قطعات به هردلیلي ممکن نباشد مطابق قیمت کارشناس
رسمي دادگستری باتعیین شهرداری وصول خواهد شد درصورت اعتـراض مـودی بـه قیمـت کارشناسـي ،موضـوع
تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه نفره و بعد پنج نفره با پرداخت هزینه کارشناسي توسط مودی ،ارجـاع خواهـد
شد.
شهرداری میانه
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تبصره :3حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری مي باشد .در صورت حفظ
امالک مزروعي و باغ از سوی مالك و درخواست گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي ازخریدار مبني برحفظ کاربری
قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهي معامله ،سهم فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در
مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری ،تفکیك  ،احداث ساختمان و  ...حقوق
شهرداری وصول خواهد شد.
تبصره :4اراضي که بنا به مقتضیات هر شهربعد از ورود به محدوده شهر  ،مطابق کاربری طرح توسعه شهری به
منظور استفاده کاربری عمومي مثل ورزشي ،بهداشتي ،فرهنگي ،مذهبي ،آموزشي ،تأسیسات و تجهیزات شهری و...
استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر دریافت نخواهد شد.
تبصره :5برای کاربریهای زراعي  ،باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتي،کارگاهي و تولیدی  %50سهم این
ماده تعیین مي گردد.
تبصره:6در اراضي مشاعي سهم ورود به محدوده شهر به نسبت سهم مالك محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره:7مساحت معابر پیش بیني شده در طرح تفصیلي از سهم شهرداری کسر خواهد شد.

 2-5امالک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر
چنانچه ملکي خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیاني غیرمجاز احداث و بعداًوارد محدوده شهر شوند ،بعد
از رسیدگي به تخلفات ساختماني آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده ( 100اعیانيهای خارج از محدوده و داخل
حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بالمانع شناخته شدن اعیاني آن ،از بابت مزایای ( ارزش افزوده ) ورود امالک
دارای اعیاني به محدوده شهر ،معادل  %10کل عرصه ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداری  ،توسط متقاضي به
شهرداری واگذار خواهد شد..
تبصره  :1اخذ سهم این ماده در مورد ساختمانها ،با درخواست مالك برای ورود به محدوده شهر ،عالوه بر جریمه
تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه ميباشد.
تبصره  :2به ساختمانهای روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمي گیرد .ضمناً بعد از ورود به
محدوده شهر هرگونه اقدام عمراني اعم از تفکیك و احداث و ...مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.
شهرداری میانه
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تبصره  : 3الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمي از ملك بوده که مالك مي بایستي  % 10کل ملك
را به شهرداری واگذار نماید در صورتي که امکان واگذاری قطعات به هردلیلي ممکن نباشد مطابق قیمت کارشناس
رسمي دادگستری باتعیین شهرداری وصول خواهد شد درصورت اعتـراض مـودی بـه قیمـت کارشناسـي ،موضـوع
تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه نفره و بعد پنج نفره با پرداخت هزینه کارشناسي توسط مودی ،ارجـاع خواهـد
شد.
تبصره:4اراضي وامالکي که قبل از ورود به محدوده وحریم شهر سند مالکیت دریافت نموده باشند ازبابـت تفکیـك
وصدور سند مشمول مقررات این ماده نمي باشد.
ماده  :6سهم شهرداری ازبابت اجرای ماده  101قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری

قطعه بندى ملك بزرگ به قطعات کوچکتر با اقدام و یا درخواست خود مالك ،تفکیك اطالق مى شود .بنابراین
تقسیم یك ملك به دو یا چند قطعه که در اثر عبور خیابان ،عبور لوله هاى آب ،گاز و دکل ها و تیرهاى برق و
مشابه آنها صورت مى گیرد تفکیك تلقى نشده ،سهمي ندارد..
بنابراین تفکیك به یکى از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:
-1تفکیك اراضي بایر یا اراضي دایر براى ساختمان سازى مسکونى در کاربرى مربوط
-2تفکیك اراضى غیر مسکونى
-3تفکیك باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه
-4تفکیك باغ و مزارع براى استفاده غیر باغ و مزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذیصالح
-5تقسیم باغات و مزارع و کاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى چـه داراى سـند و یـا فاقـد سـند در
صورت ابقاى اعیانى ها توسط آراى کمیسیون ماده 100
-6زمیني که ازطریق ادارات دولتي به هر طریقي در داخل حریم ومحدوده شهر واگذارمیشودمشمول این ماده
میباشد.
-7زمــین هــای اوقــافي طبــق جلســه مــورخ 1390/8/25فقهــای معظــم شــورای نگهبــان مشــمول تبصــره 4
ماده101اصالحي قانون شهرداری نمي باشند باتوجه به نظریه شماره 90/30/44599مورخ 90/9/2شورای محترم
نگهبان تسری تبصره 4این قانون به موقوفات خالف موازین شرع تشخیص داده شد در هرصورت اجـرای ضـوابط
ومقررات طرحهای توسعه شهری برای این اراضي الزامي است وسرانه های شوارع ومعابر وخدماتي باید تامین شود
بدیهي است مالکیت این اراضي(سرانه ها)همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد.
شهرداری میانه
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-8زمیني که کاربری آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفکیك و افراز وحفظ کاربری و استفاده فرهنگي و
مذهبي مانند مسجد وکتابخانه از سهم تفکیك مستثني مي باشند.
-9سهم تفکیك و افراز در هنگام اخذ هرنوع مجوز یا پاسخ استعالم و .....در مورد تخلفـات سـاختماني پـس از
صدور رای کمیسیون ماده100عالوه برجرایم قابل وصول مي باشد.
 -10برای اسنادی(سال 1390وبه بعد) که از طریق مواد 147و 148قانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضي فاقد
سند رسمي و سایر قوانین جاری صادر شده باشند و مساحت آنها بیشتر از 500متر مربع باشدطبق موارد فوق ،عمل خواهد
شد.
-11در اجرای طرح تعریض وایجاد معابر و میادین توسط شهرداری ،مساحت معابرمقرردر طرح توسعه شهری از
سهم شهرداری موضوع ماده101اصالحي کسر خواهد شد ودر رابطـه بـااین نـوع امـالک مطـابق عـوارض برحـق
مشرفیت اقدام وعوارض بر حق مشرفیت در زمان صدور مجوز تفکیك طبق این تعرفه اخذ وجوابیه به اداره ثبـت
اسناد وامالک صادر خواهد شد.
-12کلیه اراضي سهم شهرداری ازبابت سرانه های خدمات عمومي ومعابر وشوارع عمومي واراضي خدماتي کـه
در اثر تفکیك وافراز وصدور سند مالکیت ایجاد مي شود به استناد تبصره  4قانون 101اصالحي شهرداری متعلق
به شهرداری بوده وشهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملك پرداخت نخواهد کرد.
-13متقاضیان تفکیك وافراز با مساحت بیشتر از 500متر مربع درداخل محدوده شهر با کـاربری مربـوط دارای
اعیاني یا فاقد اعیاني  ،درصورت تایید نقشه تفکیکي توسط شهرداری،این سهم دریافت خواهد شد.
-14آندسته از مالکیني که متقاضي تفکیك وافراز امالک واراضي خود باشند در صورتیکه فاقد معابر یا میـادین
در طرح توسعه شهری باشند در صورتیکه در نقشه تفکیکي پیشنهادی معابری جهت دسترسي به قطعات پـیش
بیني نمایند (معابر حاصل از تفکیك)به عنوان سهم شهرداری ازبابت ماده 101اصالحي شهرداری با رعایت سقف
مقرر در قانون تلقي خواهد شد اگر معابر حاصل از تفکیك از میزان مقرر در قانون بیشـتر باشـد شـهرداری هـیچ
وجهي به مالك پرداخت نخواهد کردو اگر از میزان مقرر در قانون کمتر باشد بایستي با تـامین زمـین یـا قیمـت
کارشناس رسمي دادگستری سهم شهرداری تامین گردد.
برای قطعات باالی  500متر مربع که دارای سند ششدانگ می باشند به استناد ماده 101اصالحی قانون شهرداری به شرح

(جدول شماره)8

زیراقدام خواهد شد:
ردیف

درصد

مساحت

1

قطعات  500مترمربع تا 1000متر
مربع

 %10خالص قطعه

2

قطعات باالی  1000متر مربع تا
 3000مترمربع

 %15خالص قطعه

3

قطعات باالی  3000مترمربع تا 5000
مترمربع

 %20خالص قطعه
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4

قطعات باالی  5000مترمربع تا
 10000مترمربع

5
قطعات باالی  10000مترمربع

 %25خالص قطعه
 %25سهم سرانه های عمومي و خدماتي و  %25از باقي مانده
ملك( 18/75درصد) سهم معابر و شوارع عمومي

تبصره : 1درصد شهرداری از تفکیك قطعات پس از کسرکلیه معابر ایجادی از طرف مالك محاسبه خواهد
شد.
تبصره:2سهم شهرداری از بابت تفکیك و افراز مطابق جدول فوق بوده(با رعایت ضوابط شهرسازی ) و در
صورتیکه در ردیف  ،5سهم شهرداری در هر مورد(سرانه های عمومي و خدماتي یا معابر و شوارع
عمومي) بیشتر از درصدهای فوق باشد درصد بیشتر به صورت رایگان به شهرداری انتقال یافته ولي اگر از
درصدهای فوق کمتر باشد بایستي باقي مانده درصدها را به صورت قطعه یا وجه نقد طبق نظریه
کارشناس رسمي دادگستری تامین نماید ودر صورت بیشتر بودن یك سهم از سهم دیگر کسر نخواهد
شد(.بیشتر بودن درصد یك سهم به سهم دیگر ارتباطي ندارد).
تبصره :3سهم شهرداری از بابت تفکیك وافراز طبق درصدهای فوق بوده و سهم مربوط به خدمات عمومي
و شوارع ومعابر عمومي ایجادی در محل مورد تفکیك وافراز به شهرداری انتقال مي یابد.
تبصره:4در مواردی که امکان تامین انواع سرانه،شوارع و معابر از زمین مورد تفکیك و افراز میسر نباشد شهرداری
میتواند معادل قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمي مرتبط دادگستری دریافت نماید.
تبصره :5براساس قانون تعیین وضعیت امالک ،کلیه هزینه های آماده سازی اراضي تفکیك شده و پیاده روها
وکوچه های مرتبط معابرحاصل از تفکیك به عهده مالك است.
تبصره:6درصورتیکه در کاربری غیر مرتبط مالك متقاضي استفاده از خدمات شهری وتفکیك و ورود به محدوده
شهر به صورت همزمان باشددر مجموع %80سهم مواد فوق تعیین ودر صورت درخواست همزمان استفاده از
خدمات شهرداری وتفکیك  %75مجموع سهم مواد فوق تعیین ومطابق مفاد این تعرفه به شهرداری تامین
نماید(.سهم های شهرداری طبق مواد تعرفه برآورد ودرصد مذکور در مجموع درصدها اعمال خواهد شد).
تبصره : 7اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومي مثل
ورزشي ،بهداشتي ،فرهنگي ،مذهبي ،آموزشي ،تأسیسات و تجهیزات شهری و ...استفاده شود از بابت کاربری
وتفکیك سهمي دریافت نخواهد شد.
شهرداری میانه
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تبصره :8امالکي که براساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری ميباشند مشمول پرداخت
این عوارض مي باشند.
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تبصره :9برای کاربریهای زراعي،باغ وبرای کاربریهای مورد استفاده صنعتي،کارگاهي وتولیدی در خارج از محدوده و
داخل حریم شهرسهم این ماده  %10تعیین مي گردد.
درصورتیکه در کاربری غیر مرتبط مالك متقاضي استفاده ورود به محدوده شهر و و ارزش افزوده خدمات
شهرداری و تفکیك به صورت همزمان باشد درمجموع %80سهم ماده  5و  6تعیین ودرصورت درخواست و
استفاده همزمان از ارزش افزوده خدمات شهرداری وتفکیك  %70سهم ماده  6تعیین مي شود.
مثال:تغییر کاربری ملکي با کاربری زراعي یا فضای سبز به تجاری به مساحت  4000متر مربع
مطالبات(سهم ) شهرداری به شرح زیر خواهد بود:
-1سهم ورود به محدوده شهر (سهم ورود به محدود شهر )

مترمربع 4000×%10= 400

-2سهم استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری به تجاری
-3سهم سرانه های عمومي  ،خدماتي و معابر و شوارع

متر مربع 3600×% 35=1260

متر مربع 4000-)400+1260(×%20 =468

با توجه به تقاضای همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری و تفکیك و ورود به محدوده شهر در
مجموع  %80سهم شهرداری مطابق ماده  5و  6به مساحت ودرصد زیر تعیین مي گردد :
سهم شهرداری  43درصد

متر مربع )400+1260+468(×%80=1702/40

سهم مالك57درصد متر مربع 4000-1702/40=2297/60
درمثال باال درخواست و استفاده هم زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداری و تفکیك  ،سهم شهرداری به شرح
زیر تعیین مي شود:
 -1سهم استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری به تجاری
-2سهم سرانه های عمومي  ،خدماتي و معابر و شوارع
شهرداری میانه

مترمربع4000×%35 =1400
متر مربع 4000-)1400(×%20= 520

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
با توجه به تقاضای همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری و تفکیك در مجموع  %70سهم شهرداری
مطابق ماده  6به مساحت و درصد زیر تعیین مي گردد:
سهم شهرداری 34درصدمتر مربع )1400+520(×%70=1344
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سهم مالك  66درصد متر مربع 4000-1344= 2656

 -1شهرداری موظف است سهم خود از بابت اجرای این ماده درحریم شهر در کاربری باغ و زراعي را حفظ و فقط
در توسعه فضای سبز استفاده نماید.
)2

مبنای ریالي ارزش منطقهای ،ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود .چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش

منطقه ای در دفترچه ارزش معامالتي باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.
)3اراضي و امالک مورد درخواست برای استفاده تجاری ،خدماتي داخل حریم شهر مطابق این ماده اقدام خواهد
شد.

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
جدول شماره 9ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری
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60pبرای
هرمتر
مربع

1

مسکوني

-

2

تجاری یاعملکرد

-

-

3

باغ -زراعي -فضای سبزوبایر

%25

%35

%10

4

کارگاهي و صنعتي

-

%25

-

-

5

پارکینگ

%50

%60

%25

-

6

سایر( اداری -آموزشي -ورزشي-
بهداشتي -تاسیسات و تجهیزات
شهری و )...

%20

%30

%10

-

%15

-

-

-

-

-

-

%10

-

-

-

%35

-

%10

-

%10

حداقل(pبرای عملکردها)به شرح ذیل مي باشد:
 -1اراضي تا  1000متر مربع حداقل  40000 ، Pریال
 -2اراضي باالی  1000متر مربع تا  5000متر مربع حداقل  25000 ، Pریال
 -3اراضي باالی  5000متر مربع تا  5هکتار حداقل  20000 ، Pریال
 -4اراضي باالی  5هکتار تا  10هکتارحداقل  15000 ، Pریال
 -5اراضي باالی  10هکتار تا  15هکتار حداقل  10000 ، Pریال
 -6اراضي باالی  15هکتار حداقل  5000 ، Pریال

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

-

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
*قطعه تفکیکی با کاربری موجود در طرح تفصیلی خواهد بود.
* در صورتیکه امکان واگذاری قطعه توسط مالك یا تعاوني وجود نداشته باشدعوارض ارزش افزوده ناشي از هزینه
خدمات شهرداری برابر قیمت روز براساس اعالم نظریه کارشناس رسمي دادگستری با کاربری تغییر یافته خواهد
بودونظریه کارشناس رسمي دادگستری به جهت رعایت صرفه وصالح شهرداری بایستي به تصویب شورای اسـالمي
شهربرسد.
* هزینه استفاده از خدمات شهرداری قبل ازاجرای ماده101اصالحي خواهد بود.
-1مبنای ریالي ارزش منطقه ای،ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش
منطقه ای در دفترچه ارزش معامالتي باشد نزدیکترین بلوک وکاربری مربوطه مبنای عمل خواهدبود(.موضوع
،60pدفتر چه تقویم امالک مالک محاسبه عوارض در سال)1399
-2در طرح ارائه شده از طرف مالك جهت ارسال به کمیسیون ماده 5استان بایستي سهم شهرداری به صورت
مشخص تعیین گردد.
-3در صورتیکه موضوع در کمیسیون ماده 5استان مطرح ومصوبه کمیسیون مردود یا مشروط (خارج از مفاد قرارداد
بر ذمه مالك)باشد اگر موارد مشروطي مورد قبول مالك یا شهرداری واقع نگردد ضمانتنامه یا وجوه نقد تودیعي به
حساب سپرده با درخواست مالك بدون کسر هزینه خدمات شهرداری مسترد خواهد شد وضمنا مراتب لغو مصوبه
به کمیسیون ماده 5ارسال خواهد شد.
-4اجرای این بند منوط به درخواست مالك وتنظیم قرارداد في مابین مشارالیه وشهرداری بوده ودر مفاد قرارداد
قید خواهد شد مالك طرح هر گونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایي اعم از کیفری وحقوقي وشبه
قضایي و دیوان عدالت اداری را از خود سلب مي نماید.
 -5به منظور حمایت از ایجاد جایگاه های عرضه سوخت  CNGاز بابت اسـتفاد از خـدمات شـهرداری و ورود بـه
محدوده ،شهرداری عوارض یا سهمي دریافت نخواهد شد.
-6در صورتي که کاربری و تراکم ملکي در طرح تفصیلي قبلي مجاز و شهرداری برای آن پروانه ساختماني صادر
ویا پرونده ملك در کمیسیون ماده100مطرح ورای ابقاء توسط کمیسیون ماده  100صادر شده باشدودرطرح
تفصیلي فعلي کاربری وتراکم آن مغایربا طرح قبلي باشددر صورت درخواست تغییر کاربری واستفاده از خدمات
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
شهرداری از سوی مالك به کاربری قبلي ،شهرداری بدون دریافت هرگونه وجهي پرونده را جهت تغییر کاربری به
کمیسیون ماده  5یا کمیته تغییرات اساسي طرحها ارسال خواهد نمود.
-7در صورتي که مالك متقاضي قسمتي از ملك خود در کاربری مسکوني برای احداث یا تبدیل تجاری باشد به
ازای هر متر مربع 50Pکه حداقل Pبرابر  40000ریال و در صورتي که مالك متقاضي استفاده قسمتي از ملك خود
برای احداث یا تبدیل آن به خدماتي باشد به ازای هر متر مربع 35Pکه حداقل  Pبرابر  40000ریال مي باشد
ودرصورتیکه برای احداث یا تبدیل تجاری خدماتي(مختلط) باشد 40pحداقل40000pریال با شهرداری قراردادی
منعقد و شهرداری نسبت به ارسال آن به کمیسیون ماده  5اقدام خواهد نمود(.این بند مشمول آن دسته از
مالکیني مي باشد که مساحتي بیشتر از ضوابط پایه ومجاز شهرسازی درخواست مي نمایند)
-8چنانچه ملکي درخارج از محدوده و داخل حریم شهرتوسط کمیسیون تبصره یك ماده یك قانون حفظ کاربری
اراضي زراعي وباغات تغییر کاربری گردد  ،ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری معادل  %20جدول مربوط
اخذ خواهد شدو در صورتي که مطابق تبصره چهار ماده یك قانون مذکور مجوز صادر گردد  ،مبلغي اخذ
نخواهدشد.
ماده :7هزینه احداث پارکینگ عمومی

در صدور پروانه ساختمانى کلیه ساختمان ها ،بایستى احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح تفصیلى ودر اجرای
ماده1قانون توسعه حمل ونقل ومدیریت مصرف سوخت وآیین نامه اجرایي آن پیش بینى گردد .در مواردى که
امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض پارکینگ و مصرف
آن صرفاًجهت احداث پارکینگ هاى عمومى بالمانع مى باشد.
* مواردی که شهردارى به صورت استثنایي مي تواند طبق ضوابط طرح تفصیلي بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر
نماید به شرح زیر است(:درراستای نامه شماره1397/9/27-47531سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور)
 -1ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که امکان تردد خودرو به علت شیب زیاد ،وضع و فرم زمین،مقدور
نباشد که شهرداری مي تواند به اندازه تراکم مجاز (حداکثر120درصد) عوارض کسری پارکینگ اخذ نماید.
-2برای تجاریهای موجود در کاربریهای عملکرد وتجاری ،در صورتیکه مالك متقاضي توسعه زیر بنا با رعایت ضوابط
فني دررابطه با موضوع استحکام بنا باشد شهرداری مي تواند با رعایت تراکم مجاز کاربریهای عملکرد وتجاری،
نسبت به صدور مجوز توسعه با اخذ عوارض کسری پارکینگ اقدام نماید.
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
: 3در صورتیکه ابعاد قطعه تجاری یا بایر به اندازه ای باشد که امکان تامین پارکینگ در کاربری تجاری یا عملکرد
وجود نداشته باشد ومالك متقاضي احداث به میزان تراکم مندرج در طرح تفصیلي باشد شهرداری مي تواند با اخذ
عوارض کسری پارکینگ پروانه صادر نماید.
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:4در صورتي که شکل هندسي ویا نحوه قرار گرفتن زمین با هرگونه کاربری مجاز (مسکوني،تجاری وعملکرد)که
امکان ایجاد واحداث پارکینگ مقدور نباشد شهرداری مي تواند با اخذ عوارض کسری پارکینگ نسبت به صدور
مجوز به اندازه تراکم مندرج در طرح تفصیلي اقدام نماید
:5مغازه هاى قدیمى (قبل از طرح جامع) و مجازدر صورت نوسازى واقع در هـر محـل مثـل معـابر و تقـاطع هـا و
بازارهای سنتي و سرپوشیده به اندازه تراکم مندرج در طرح تفصیلي با پرداخت عوارض کسری پارکینگ مي توانند
نسبت به نوسازی ملك خود در راستای آیین نامه مقاوم سازی در برابر زلزله و بعد از رعایت تعریض طرح توسـعه
شهرى اقدام نمایند وعوارضى معادل 25pکه حداقل ارزش منطقه ای در معابر 12متری وبـاالتر40/000ریـال ودر
کلیه معابر زیر12متری 25/000ریال مي باشد.براى هر متر مربع به عنـوان عـوارض حـذف پارکینـگ تعیـین مـى
شود(.در راستای آیین نامه مقاوم سازی در برابر زلزله)
:6درصورتیکه مالك متقاضي احداث یك یا چند واحد مسکوني یا تجاری طبق ضوابط طرح تفصیلي باشد
وپارکینگ واحد مذکور را به صورت یك واحدمستقل تامین نماید شهرداری مي تواند برای مقادیر پارکینگ مازاد
بر15متر مربع ()5*3عوارض کسری پارکینگ اخذ نماید.
* مالکین امالک مشرف به معابر و خیابان های شریاني و چهارراهها و تقاطع ها بایستي راه دسترسي خودرو به
ملك و پارکینگ را چنان طراحي کنند که مشکل و مزاحمتي به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد
تشخیص این امر بر عهده واحد شهرسازی مي باشد.

عوارض کسری پارکینگ:
براى هر واحد مساحت  25مترمربع ضرورى بوده که  35برابر ارزش منطقه اى به هر متر مربع تعلق مي گیرد.

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
*حداقل ارزش منطقه ای در معابر 12متری وباالتر40/000ریال ودر کلیه معابر زیـر12متـری 25/000ریـال مـي
باشد.
*به منظور تشویق سازندگان پارکینگ هاى عمومى در کاربرى مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرسازى ،احـداث
پارکینگ عمومي عوارض ندارد .و همچنین قسمت هاى اشتراکى ساختمان هاى مسکونى مانند پیلوت  ،پارکینـگ،
روشنایى و داکت عوارض احداث ندارد.
*در پرونده های تخلفات ساختماني که در رای کمیسیون ماده 100به استناد تبصره  5ماده100قانون شهرداری
برای حذف پارکینگ جریمه صادر شده باشد این عوارض دریافت نخواهد شد.
*مقرر گردید در خصوص هزینه احداث پارکینگ عمومي با شرایط مندرج در این ماده توافقي في مابین شهرداری
و مالك منعقد گردد تا حق هرگونه اعتراض بعدی را در مراجع قضایي وشبه قضایي ودیوان عدالت اداری از خود
ساقط نماید.

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399

ماده  : 8عوارض بر حق مشرفیت

کلیه امالک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملك به مالکیت شهرداری در ميآیند شهرداری حق تصرف
و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوز
شهرداری را ندارد بنابراین تا زمانيکه مالکین همجوار چنین امالک عمومي از شهرداری اجازه نگرفتهاند حق ایجاد
درب به این امالک را هر چند که قسمتي از این امالک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر اینکه حق ارتفاق
داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.
علیهذا مالکین کلیه اراضي و امالکيکه در اثر اجرای طرحهای احداث ،تعریض و توسعه و اصالح معابر و میادین و
چهارراه ها در برگذر احداثي یا اصالحي و یا تعریضي و یا در توسعه و یا الحاق قسمتي از پالک پشت جبهه به
جبهه اصلي واقع ميشوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت ،ميتوانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب
به خیابان اقدام نمایند .و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات
شهرداری ،اجرای طرح ،نقل و انتقال ،اصالح سند ،پایان کار ساختمان یا تفکیك و ..محاسبه و وصول خواهد شد.
عوارض برحق مشرفیت مطابق فرمول زیر برای کلیه معابر محاسبه و اخذ خواهد شد :
عوارض بر حق مشرفیت:
مساحت باقیمانده عرصه × 20P
*حداقل ارزش منطقه ای درکلیه معابر 25/000ریال مي باشد.
 درکاربری های تجاری وخدماتي با ضریب 1/5عمل خواهد شد.
درکاربری مسکوني با ضریب  1عمل خواهد شد (.برای قطعات زیر  100متر مربع با ضریب  1/2عمل خواهد
شد).
درکاربری های اداری وغیره با ضریب  1/2عمل خواهد شد.
درکاربری های باغ و مزروعي با حفظ کاربری  %25فرمول وصول خواهد شد.
در کاربری های مختلط مسکوني – تجاری با ضریب  1/35عمل خواهد شد .

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تبصره  : 1در مواردی که بعد از اجرای طرح تعریض و توسعه معابر موجود و ایجاد معابر و میادین و چهارراه ها ،
ملکي مشمول عقب کشي نشده و ارزش منطقه ای قبل و بعد از اجرای طرح تغییر کند از بابت ارزش افزوده ناشي
از اجرای طرح تعریض و یا ایجاد معابر جدید توسط شهرداری  ،عوارض بر حق مشرفیت بر مبنای کل مساحت
ملك با مبنای  20برابر مابه التفاوت ارزش منطقه ای قبل و بعد از اجرای طرح محاسبه و اخذ خواهد شد .
تبصره :2عوارض برحق مشرفیت در مواقع زیر و هر کدام در زمان اجرا یا بعـد از اجـرای خیابـان فقـط بـرای یـك
بارتعلق مى گیرد:
 -1براى امالکى که قسمتى از آنها در مسیر تعریض قرار مى گیرند عوارض برحق مشرفیت به هنگـام توافـق بـراى
خرید یا بعد از اجراى طرح تعریض به هنگام مراجعه مالك بر مبناى ارزش منطقه اى مالک عمل محاسبه و اخذ یا
تهاترى(ارزش واگذاری ملك و مطالبات شهرداری بصورت ریز برآورد ریالي شده و تهاتر خواهد شد) اقـدام خواهـد
شد.
 -2در هنگام توافق براى خرید یا تملك قسمتى از امالک براى اجراى طرح به شرطى که به غیر از خیابان احـداثى
راه دسترسى به ملك ،جود نداشته باشد.
 -3در موقع معامله امالکى که در بر خیابان واقع هستند و یا قرار مى گیرند به سبب احداث خیابـان ارزش افـزوده
پیدا نموده اند و درب آنها مشرف به خیابان نیست.
-4اگر در اثر اجراى خیابان یا تعریض خیابان موجود که عرض آن 12مترو بـیش از  12متـر باشـد و همچنـین از
امالک مجاورى که در تعریض قرار نگیرند به لحاظ ایجاد ارزش افزوده مطابق این تعرفه عوارض بر حـق مشـرفیت
دریافت خواهد شد.
-5به استناد تبصره بند الف ماده  18قانون نوسازى واگذارى باقیمانده اراضى از اجراى طرح ها کـه مسـاحت آنهـا
کمتر از حد نصاب تفکیك مندرج در ضوابط طرح تفصیلى شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به عنوان یك قطعه و
عدم امکان صدور سند به عنوان یك قطعه ممنوع است وبه منظور جلـوگیرى از متروکـه و مخروبـه مانـدن آن ،در
صورت رضایت مالك اینگونه اراضى بایستي تماماً توسط شهرداری از مالك خریدارى و یا طبق قانون تملـك اقـدام
شود.
شهرداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
 -6اراضى که در اجراى طرح تعریض به مالکیت شهردارى درمى آیند چنانچه در اجراى ماده  19قانون نوسازى به
امالک همجوار الحاق شوند با توجه به افزایش ارزش افزوده ،حق مشرفیت امـالک مجـاور %50عـوارض ایـن مـاده
دریافت خواهد شد.
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 -7چنانچه ملکى که در بر معابر واقع است توسط مالك ملك همجوار (پشت جبهه و یا برهاى آن) خریدارى و بـه
ملك خود الحاق نماید حق مشرفیت آنها  % 70عوارض این ماده دریافت خواهد شد و برعکس ملکي در بـر معـابر
واقع گردد و ملك پشت جبهه را خریداری نموده و به ملك خود الحاق نماید حق مشرفیت معادل  %70عوارض این
ماده دریافت خواهد شد.
-8در مواردى که در اثر اجراى طرح هاى احداث معابر  ،عالوه بر معبر موجود ،معبر جدیدى ایجاد شود و ملـك از
دو یا چند جهت مجزا به معابر دسترسى پیدا نمایند و ضـمن اسـتفاده از مزایـاى معبـر موجـود از معبـر ایجـادى
(احداثى) نیز بهره مند شود عوارض حق مشرفیت معادل  17برابر ارزش منطقه اى معبر احداثى جدید محاسـبه و
اخذ خواهد شد.
-9در صورتى که عمق یك پالک (قطعه) واقع در مسیر تعریض شهرداری بیش از  25متر باشد  25متـر اول برابـر
تعرفه و عمق بیش از  25متر آن پالک با مبناى  %50عوارض  25متر اول اخذ خواهد شد.
-10عوارض حق مشرفیت امالک واقع در میادین و تقاطع ها و خروجى میادین و تقاطع ها حـداکثر تـا 10متـر بـا
ضریب  1/5برابر این تعرفه محاسبه خواهد شد.
:-11محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفیت طرح هاى اجرا شده از اول سال 1389با مبناى این ماده اقدام خواهد شد
و براى طرح هاى اجرا شده قبل از  ،1389با مبناى  %45این تعرفه اقدام خواهد شد.
با توجه به برقراری عوارض بر حق مشرفیت از  1372عوارض این ماده به امالک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل
از  1371تعلق نخواهد گرفت.
 -12محاسبه و دریافت این عوارض به هنگام مراجعه مالك یا ذینفع برای اخذ هرگونه خدمات از شهرداری از جمله
پروانه ساخت ،گواهي معامله ،گواهي حفاری و ...دریافت خواهد شد.
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
 - 13پرداخت هرگونه هزینه(غرامت ویاتهاتر) یا صدور پایانکار ساختماني منوط به اجرای ماده  45قانون ثبت و
ثبت در دفاتر امالک شهرداری مي باشد.
 -14درصورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصالح معابر و میادین و ایجاد معابر و
میادین جدید في مابین شهرداری و مالك یا مالکین دررابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه  ،چنانچه موضوع
به کارشناس رسمي ارجاع یا از طریق دادگاه حکمي صادر شود حق مشرفیت شهرداری ازباقي مانده ملك
%20قیمت روزبعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمي خواهد بود.
ماده  :9عوارض تعبیه درب اضافی (ارزش افزوده)
شرایط صدور و یا ایجاد درب اضافي به شرح ذیل خواهد بود:
-1درصورتي که در سند مالکیت ملکي ،اضالع آن محدود به درب باشد ایجاد یك یا چند درب برای تردد خودروها
به پارکینگ عوارض ندارد.
 -2در کوچه های بن بست اختصاصي به غیر از فردی که کوچه بن بست اختصاصي در سند مالکیت وی درج شده
است شهرداری حق صدور مجوزدرب اضافي را برای سایر امالکي که محدود به آن کوچه است ندارد.
-3با توجه به اینکه طبق تبصره  6ماده96وماده  101قانون شهرداریها کلیه انهار،شوارع و معابر عمومي متعلـق بـه
شهرداری مي باشد لذا در صورتي که ملکي دارای بیش از یك بر باشد و سایر اضالع ملك محدود به معبر عمومي
باشد ودر سند مالکیت درب ذکر نشده باشد شهرداری مي تواند با اخذ عوارض ذیل این ماده نسبت به صدور درب
اضافي مورد نیاز اقدام نماید.
-4درآندسته از امالکي که در اسنادمالکیت آنها بیش ازیك ضلع مشرف به معـابر عمـومي باشـد ودر هـیچ یـك از
اضالع مشرف ،درب قید نگردیده باشد شهرداری معبر دارای عرض بیشتر را به عنوان معبر عمومي تلقي نمـوده واز
بابت صد ور مجوز درب برای ضلع مذکور هیچ مبلغي دریافت نمي نماید ولي چنانچه مالك قصد ایجـاد درب بـرای
سایر اضالع راداشته باشد برابر جدول ذیل این ماده نسبت به وصول عوارض اقدام خواهد نمود.
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 -5در صورتي که ملکي طبق طرح تفصیلي ،مشرف به دو یا چند معبـر عمـومي باشـد ولـي در سـند مالکیـت
امالک مشرف به معابر مذکور ،معبر عمومي ذکر نشده باشدو مالك متقاضي اصالح سند مالکیت خـود باشـد در
رابطه با صدور مجوز اصالح سند به وضع موجود طبق طرح تفصیلي(معبر) عوارضي تحت عنوان ارزش افزوده(حق
مشرفیت) اخذ نموده و به مالك اجازه ایجاد درب اضافي به تعداد مورد نیاز جهت تردد خواهد داد(بارعایت تبصـره
3این ماده)
به ازای هر متر مساحت عرصه  10pو حداقل 35/000Pریال مي باشد.
*ضمنا این دسته از مالکین از پرداخت عوارض ایجاد درب اضافي معاف خواهندبودضمنا در صورتیکه عرض معـابر
 4متری وکمتر باشد وفقط اصالح سند مقدور باشد و ایجاد درب اضافي مقدور نباشد به ازای هر متـر مربـع عرصـه
(5Pحداقل35/000Pریال)مي باشد.
-6در صورتیکه طبق نظر شهرسازی امالکي تعریض اعالمي را رعایت نموده ومقدار تعـریض از سـند مالکیـت آنهـا
کسر گردیده است اگر طبق طرح تفصیلي تعریض حذف یا کاهش یابد و مالك متقاضي پیشروی و تصـرف مجـدد
مقادیر فوق باشد (عدول از تعریض)عوارض این بند 25برابر ارزش منطقه ای مالک عمل سال  1399برای هر متـر
مربع خواهد بود ضمنا در صورتیکه مالك از قبل تعریض با شهرداری مصالحه نموده یا وجهي یـا خـدماتي دریافـت
نموده باشد در این حالت عدول از تعریض با قیمت کارشناس رسمي دادگستری اقدام خواهد شد .
-7در صورت ایجاد درب اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداری در کاربریهای مربوطه ،در کمیسیون ماده 100طرح و
تصمیمگیری خواهد شد .در صورت رأی بالمانع کمیسیون مذکور ،عوارض ایجاد درب این ماده با ضریب  2برابر
اقدام ميشود .
تبصره :1در کاربریهای غیر مربوطه مالك نمي تواند نسبت به ایجاد درب اضافي در صورتي که درب اضافي در سند
مالکیت آن نباشد اقدام نماید بدیهي است در صورت ایجاد درب اضافي در کاربریهای غیر مربوطه ،شهرداری مي
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
بایست برابر مقررات ،اقدامات قانوني الزم را معمول نماید ضمنا شهرداری نمي تواند برای چنین امالکي با اخذ
عوارض مبادرت به مجوز صدور درب اضافي نماید.
تبصره :2آندسته از مالکیني که پروانه های ساختماني آنها قبل از سال  1390صادر گردیده و در نقشه های
ساختماني آنها درب اضافي مشرف به معبر وجود دارد از پرداخت عوارضات درب اضافي مقرر در این ماده معاف مي
باشند.
تبصره:3به معابر 4متری وکمتر اجازه ایجاد هیچ گونه درب اضافي داده نخواهد شد مگرقبال در سند مالکیت یا
پروانه ساختماني آنها درب وجود داشته باشد که شهرداری با اخذ عوارض بند1جدول این ماده اقدام خواهد نمود.
*در زمان صدور مجوز درب اضافي توافق نامه ای با مالك یا مالکین منعقد خواهد شدکه طرح هر گونه دعاوی در
محاکم رااز خود سلب وساقط مي نماید.
جدول شماره :10عوارض تعبیه درب اضافی
ردیف

عرض معبر

عوارض

1

معابر باالی4متری تا  6متری

45/000/000ریال

2

معابر باالی 6متری وکمتر از 12متری

60/000/000ریال

3

معابر12متری و کمتر از20متری

80/000/000ریال

4

معابر 20متری و باالتر

120/000/000ریال

تبصره :4در صورتیکه عرض معبر4متری وکمتر باشدودر کمیسیون  ،درب اضافي ابقا گرددعوارض این ماده مبلغ
60/000/000ریال خواهد بود.
تبصره :5در صورتي که قطعهای برابر طرح توسعه شهری از معبر عمومي فاقد درب ،مقداری در تعریض واقع
گردد شهرداری در مقابل رعایت بر اصالحي ،مجوز ایجاد درب به صورت رایگان در برابر واگذاری رایگان
قسمتي از ملك به معبر صادر خواهد کردکه در این صورت تهاتر مقادیر تعریض با بقیه عوارضات صدور
صورت نخواهد گرفت .
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

 | 46صفحه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399

ماده  :10عوارض کارشناسی و بازدید

برای بازدید کارشناسان از استعالمهای صادره از ادارات ،بانك ها و درخواست های کتبي شهروندان به شرح ذیل
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مي باشد:
-1هزینه کارشناسي برای صدور پروانه به تعداد واحدهای احداثي تعلق مي گیرد ودر تجاریها به ازای هر  50متر
مربع تجاری یك حق کارشناسي اخذ خواهد شدومبلغ کارشناسي 350/000ریال مي باشد.
-2برای صدور پایانکارساختماني(با لحاظ واحدهای موجود در پرونده های تخلفات ساختماني) ،هزینه کارشناسي
به ازای هر واحد 600/000ریال تعیین مي گردد (در تجاریها به ازای هر  50متر مربع تجاری یك حق کارشناسي
اخذ خواهد شد)
-3هزینه کارشناسي برای استعالم های دیگر یك مورد کارشناسي تعیین مي گردد .هزینه کارشناسي به مبلغ
350/000ریال تعیین مي گردد.
-4از کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته به شهرداری اعم از رسمي ،پیماني و قراردادی وبازنشستگان
شهرداری هزینه کارشناسي در یافت نخواهد شد.
-5در موقع مراجعه شهروندان جهت هرگونه استعالم رسمي وغیر رسمي ،هزینه کارشناسي اخذ خواهد شد.
-6هزینه کارشناسي از بابت استعالمهای تفکیك زیر500متر مربع که قابل تفکیك مي باشند (مجوز
تفکیك)3/000/000ریال مي باشد و در صورت درخواست تفکیك وارسال موضوع به کمیسیون ماده 5استان
3برابر این ماده وصول خواهد شد.
-7هزینه کارشناسي در تفکیك های صورت گرفته به استناد مواد147و148قانون ثبت (تفکیك صورت
گرفته)3/500/000ریال مي باشد ودر صورت درخواست مجوز احداث ،برابر عوارض صدور ستون مربوط عمل
خواهد شد واین هزینه کارشناسي دریافت نخواهد شد.
-8هزینه کارشناسي تمدید وتجدید پروانه ساختماني مبلغ 2/000/000ریال تعیین مي گردد.
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هزینه خدمات بازدید

در استعالم دفاتر اسنادرسمی ،هزینه خدمات بازدید به شرح زیر دریافت خواهد شد:
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 .1عرصه کلیه کاربری ها:

مساحت عرصه تا 100متر مربع

600/000ریال

مساحت عرصه باالی 100متر مربع تا200متر مربع 800/000ریال
مساحت عرصه باالی200متر مربع تا 300متر مربع1/000/000ریال
مساحت عرصه باالی 300متر مربع 1/400/000ریال
 .2اعیانی امالک مسکونی وغیر مسکونی به غیر از تجاری وخدماتی:

مساحت اعیاني تا100متر مربع 800/000ریال
مساحت اعیاني باالی 100متر مربع تا 200متر مربع1/000/000ریال
مساحت اعیاني باالی 200متر مربع تا300متر مربع 1/300/000ریال
مساحت اعیاني باالی 300متر مربع 1/800/000ریال

 .3سرقفلی تجاری وخدماتی ونیم طبقه:

مساحت تا 100متر مربع 2/200/000ریال
مساحت باالی 100تا200مترمربع 2/700/000ریال
مساحت باالی 200تا 300متر مربع 3/200/000ریال
مساحت باالی 300متر مربع 3/700/000ریال

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
تبصره :1نقل و انتقال به نام موسسات و ارگانها و سازمانهای غیر انتفاعي و آرامستانها و مساجد از جمله انتقال به
نام مراکز مذهبى ،علمى ،فرهنگى ،خیریه ووقف وشرط عمره به نام ادارات وارگانهای عمومي(حالت عمومي پیدا
کند)هزینه خدمات بازدید ندارد .
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تبصره :2امالک و مستحدثاتى که در اثر اجراى طرح هاى عمرانى شهردارى به تملك شهردارى در مى آیند هزینه
خدمات بازدید ندارند.
تبصره :3در صورتى که واحد تجارى به صورت سرقفلى و مالکیت معامله شـود هزینـه خـدمات بازدیـد امـالک و
سرقفلى با هم دریافت خواهد شد.
تبصره :4گواهى معامله امالک و مستحدثات صادره توسط شهردارى تا پایان سال صدور در صورت نیاز بـه تمدیـد
مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالك یا ذینفع در ملك ،اولین تمدید(پس از اتمام مهلت گواهي) بدون دریافـت
هزینه خدمات بازدید وبرای تمدید های بعدی هزینه خدمات بازدید اخذ و مهلت آن تمدید خواهد شد.
تبصره  :5در صورتى که گواهى معامله امالک و مستحدثات و سرقفلي صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمى
معامله انجام نشود در صورت استعالم دفاتر اسناد رسمى در سال بعد ،شهردارى با دریافت هزینه کارشناسي بـرای
اولین بار(یك بار) ،گواهى معامله را تمدید خواهد کرد.
تبصره :7در مواقع استعالم نقل و انتقال امالک واقع در برکلیه معابر شهر در صورت وجود تعریض و پخ در طرح
توسعه شهری ،مقدار تعریض وپخ در گواهي نقل و انتقال به دفترخانه ابالغ خواهد شد.
تبصره :8در صورت معامله ملکي سرقفليهای تجاری واگذاری شهرداری (امالک شهرداری) به استناد قانون مالك و
مستأجر %10از معامله از بابت ارزش افزوده سرقفلي و سهم مالکانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره:9نقل و انتقال امالکي که مالکیت آن متعلق به شهرداری باشد هزینه خدمات بازدید و نوسازی اخذ نخواهد
شد.
*از کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته به شهرداری اعم از رسمي ،پیماني و قراردادی وبازنشستگان شهرداری
هزینه خدمات بازدید یکباردرطي سال دریافت نخواهد شد.

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399

ماده  : 11عوارض بر مشاغل

الف :این عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله:
 -1تأثیر موقعیت ملك در کسب درآمد بر حسب واقع شدن در بر خیابان های اصلي و فرعي ،کوچه ها،
میادین ،بازار و پاساژ ،راسته ،چهارراه ،خیابان و محالت.
 -2تأثیر نوع فعالیت در کسب درآمد از جمله عمده فروشي ،نمایندگي ،نمایشگاه ،تجمالتي و تشریفاتي و
لوکس ،دفاتر شرکت های خدماتي و توزیعي و فني و مهندسي و کشاورزی و ...
 -3در نظر گرفتن اماکن خدماتي ،بهداشتي ،درماني و  ...تفاوت قائل شدن آن از حرف لوکس ،تجاری،
بازرگاني.
توضیح  :چنانچه حرفه یا صنفي شامل عوارض محصول نهایي (قانون تجمیع و مالیات بر ارزش افزوده) نگردد
عوارضي مطابق ذیل وصول خواهد شد:
فرمول عوارض فعالیت در شهر
( و× ه × د× ج × ب× الف) = عوارض ساالنه هر فعالیت و حرفه برحسب مترمربع
الف) رتبه حرفه بوده که در سه سطح به شرح زیر رتبه بندی می شود:
رتبه اول با ضریب 3
شامل آهن فروشى ،آیینه و شمعدانى و لوستر ،آلومینیوم فروشى ،اسباب بازى ،الکتریکى ،بارفروشى ،بزازى،
بدلیجات طال و نقره ،تریکو و پوشاک و لباس فروشى ،درب و پنجره فروشى ،رادیاتور وپکیج فروشى ،ساعت
فروشى ،سنگ فروشى ،صرافیها ،طال و جواهر فروشى ،ظروف پالستیك و آلومینیوم ،فرش و موکت فروشى
ماشینى ،قنادى ،کیف وکفش فروشى ،کاموا و پشم فروشى ،کاالى دندانپزشکى و لوازم آن ،کاالى صوتى تصویری و
لوازم ،کامپیوتر و لوازم آن ،گل فروشى ،الستیك فروشى ،لوازم خانگى ،لوازم بهداشتى ساختمان و لوله ،لوازم یدکى
ماشین آالت ،لوازم عکاسى ،لباس زنانه ،لباس ورزشى ،موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم آن ،مقاطعه کاری ،نوار و
سى دى فروشى ،نایلون و شمع و ظروف پالستیك ،لوازم مرغداری ،لوازم بهداشتى ،نمایندگى نوشابه ،رنگ و
ابزارآالت ،سوپرمارکت.
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه
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تبصره :متقاضیاني که جهت اخذ پروانه کسب به خواروبار فروشي یا سوپر مارکت به شهرداری از سوی اصناف
معرفي مي گردند در صورتي که مساحت مغازه کمتر از  30متر مربع باشد مشمول خواربار فروشي (با رتبه  ،)3در
صورتي که بیش از  30متر مربع تا 50متر مربع باشد(بارتبه  )2در صورتیکه بیش از 60متر مربع باشد سوپر
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مارکت(با رتبه  )1خواهد بود.

رتبه دوم -با ضریب 2
امانت فروشى ،آهنگری کشاورزى و اتومبیل ،اطاق سازی اتومبیل ،آبغوره و آبلیمو کشى ،اوراق اتومبیل ،اره تیز
کنى ،بلوک زنى و موزائیك سازی ،بافتنى ماشینى -کش بافى،کارواش وماشین شویي ،بازیهاى کامپیوتری ،پرس
شیلنگ ،پیراهن دوزی ،پنچرگیری ،تزئینات ساختمان ،تولید پالستیك ،تولید وفروش پوشاک ،تریلى سازى ،تولید
وفروش ماشین آالت کشاورزی و ادوات ،تعمیرات طال و جواهر ،تعویض روغن و فروشى ،تعمیرات باطرى و فروشى،
تعمیرات کمك فنر ،تراشکاری و میل لنگ تراشى ،تعمیر موتور سیکلت و دوچرخه ،تولید کفش ،کفاشى ،تودوزى
اتومبیل و چادر دوزی ،تعمیر لوازم برقى و لوازم خانگى ،تعمیر ماشینهای ادارى ،تعمیر رادیو ضبط ،تلویزیون،
تعمیر تلفن ،تولید وفروش فیلتر هوای خودور ،تابلو نویسى ،تولید وفروش فنر پوشه ،تعمیر جکهای اتومبیل،
تعمیرات جلو بندى ،و تعمیر پمپ گازوئیلى ،تولید وفروش پوشال  ،تودوزی مبل ،تعمیر ماشین و ادوات کشاوزی
تعمیر و مونتاژ کامپیوتر و خدمات ،جرثقیل ،جوراب بافى ،چراغ و سماور سازى ،چوب بری و چوب فروشى ،حلبى
سازى و کرکره سازى ،خیاطي مردانه ،خیاطى زنانه ،خرازى و لوازم خیاطي ،درب و پنجره سازی آهني و آلومینیوم،
د فتر سازى ،کارتن سازی ،رادیاتور سازى ،صافکارى ،سپرسازى ،سیم کشى برق صنعتي ،سیم پیچى دینام ،ساعت
سازى ،سنگ تراشى ،سراجى ،شیشه برى و قاب و عکس سازى ،شیرینى پزی ،شوفاژ و تاسیسات حرارتى ،ظروف
آلومینیوم سازى ،عایق رطوبتى ،عکاسى و فتوکپى و فیلمبردارى ،عینك سازى ،عروسك سازى ،فروشندگى گچ
پیش ساخته ،فروشندگى ضایعات آهن ،فروش وسائل زنبوردارى ،فروشندگان داروهاى گیاهى و دامى -،کابینت
سازی ،کانتینر سازى ،کلید سازى ،گلدوزى ،لوله کشي ،لنت کوبى ،مهر سازى ،مصالح ساختمانى ،نقاشى اتومبیل،
نعلبندى ،بخارى و دکور سازی و صنایع دستى ،نبات ریزى ،نمایشگاه ماشین ،بنگاه معامالت .سوسیس و کالباس و
مرغ و ماهى فروشي،
رتبه سوم -با ضریب 1
شهرداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
از قبیل آبمیوه و بستنى ،آژانس ،آرایشگرى مردانه و زنانه ،آالیش خام فروشى ،آبگوشت و کله پزى-کباب و حلیم،
پارچه کیلویى ،پشم و پنبه فروشى ،چلوکبابى ،غذاخورى ،قهوه خانه ،حکاکى ،خرید و فروش پوست،
خواربارفروشي ،ساندویچى ،سبزى و میوه فروشى ،شرکتهاى پخش مواد غذایى ،عطارى ،عالفى ،فروشندگى نفت،
فرش بافى و گلیم بافى و لحاف و تشك دوزى ،قصابى  ،کرایه ظروف ،گرمابه دارى ،مرغ و تخم مرغ و ماهى فروشي
 ،نان ماشینى و فانتزیي و غیره ،نمك کوبى ،بیلیارد و . ...
ب :رتبه موقعیتى بوده که در سه موقعیت بشرح ذیل رتبه بندى مى شود.
 رتبه اول با ضریب  :3بازار ،چهارراه پایین تا تقاطع خیابان شهید اسدى و دره بازار تقاطع شهید حاجى اصغرى
و پاساژها ،میدان نماز تا چهارراه فرمانداری ،معلم شمالي،معلم جنوبي تا تقاطع ارشاد،خیابان شهید مجدی،دره
خرمن،خیابان سرانجام تا کوچه شهید حججي
 رتبه دوم با ضریب  :2خیابانهای فرعى و سایر میادین.
 رتبه سوم با ضریب  :1کوچه و محالت شهر.
ج :ارزش منطقه اى ملك است:
ه :ضریب تعدیل در نظر گرفته شده بصورت زیر اعمال خواهد شد.
 -1اصنافى که در رتبه موقعیتى اول با ضریب  3قرار گرفته اند ضریب تعدیل 6درصد.
 -2اصنافى که در رتبه موقعیتى دوم با ضریب  2قرار گرفته اند ضریب تعدیل 4درصد.
 -3اصنافى که در رتبه موقعیتى سوم با ضریب ا قرار گرفته اند ضریب تعدیل  3درصد.
د :مساحت محل فعالیت
و :ضریب مساحت فعالیت:
 تا  15متر مربع  100درصد
 باالی  15متر مربع تا  25متر مربع  90درصد.
 باالی  25متر مربع تا  35متر مربع  80درصد.
شهرداری میانه
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 | 52صفحه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
 باالی  35متر مربع تا  45متر مربع  70درصد.
 باالی 45متر مربع تا  55متر مربع  60درصد.
 باالى  55متر مربع  50درصد.
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تبصره  :1با تصویب این تعرفه عوارض ساالنه دریافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دریافت نخواهد شد .
تبصره :2حداقل عوارض ساالنه فعالیت هر واحد صنفي 500/000ریال خواهد بود به استثنای بنگاههای خودرو کـه
مبلغ 1/200/000ریال برای بنگاه خودروهای سنگین و مبلغ 1/000/000ریال برای بنگاه خوروهای سبك تعیین مـي
گردد.
تبصره :4هر واحد صنفي تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمي محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض
است و تعطیل خودسرانه محل حرفه و کسب دلیل معافیت از عـوارض نیسـت .چنانچـه بـر اثـر حـوادث و عوامـل
غیرمترقبه محل کسب و حرفه و  ...تعطیل شود و مدارک مثبته به تأیید کمیسیون ماده  77برسد عوارض به همان
مدت تعلق نخواهد گرفت.
برپایی غرفهها ونمایشگاهها
برپایي غرفهها ونمایشگاهها اعم از فروش ،تخصصي ،ادواری ،فصلي و دائمي و بازارهای روز در مناطقي که توسط
شهرداری و کارگروه صدور مجوز بازارها تعیین ميشود با توافق و شرایطي اعالمي شهرداری بالمانع است و در نظر
گرفتن مسائل ترافیکي با هماهنگي و تایید راهنمایي و رانندگي و در صورت نیاز پلیس راه و ...الزامي است.
توضیح:
 -1متقاضیان برگزاری نمایشگاه های عرضه و فروش انواع محصوالت و خدمات موظفند چك تضمین به ارزش
سه برابر عوارض متعلقه نزد شهرداری به امانت بگذارند تا در صورت استنکاف برگزار کننده نمایشگاه از
انجام تعهدات مربوط به پرداخت عوارض یا سایر اقدامات الزم خسارات وارده از طریق قانوني وصول شود.
 -2دربرپایي نمایشگاههای فصلي ازمکانهای عمومي مناسب عوارض معادل 2برابرارزش منطقه ای برای
هرمترمربع،حداکثربرای  15روزتعیین مي گردد و در صورت تمدید پس از انقضای مدت  15روز ،باید معادل

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
همین مبلغ مجددا به شهرداری پرداخت شود و هر دوره تمدید پس از اتمام  15روز مشمول این بند خواهد
بود.
برپایي نمایشگاههای فصلي درمکانهای اختصاصي نیزمستلزم پرداخت بهای خدمات محلي برابرتعرفه مي
باشد .که متولیان نمایشگاه باید به حساب بانکي اعالمي از سوی شهرداری واریز نمایند .در غیر این صورت
شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه ميباشد.
 -3صاحبان غرفهها در بازارهای روز مکلفند به میزان  10درصد از بهای اجاره خود را به عنوان عوارض به
شهرداری پرداخت نمایند.
-4وصول عوارض نمایشگاههادرمحدوده وحریم شهربه استثناء نمایشگاههای صنایع دستي و فرش و نمایشگاه
های هنری به شرط عدم فروش آثار عرضه شده مجاز مي باشد.
انبار واحدهای تولیدی و تجاری و اقتصادی و....

الف :عوارض ساالنه انبار معادل  % 50اشل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مربوطه تعیین مي شود .
ب :محوطه بازی که مورداستفاده به منظور انبار نمودن تولیدات و یا مواد اولیه قرار گرفته باشد عوارضي معادل 20
 %عوارض حرفه تعیین مي شود (.مانند آهن فروشیها ومصالح فروشیها)
انبار محلي است که تولیدات گارگاه یا کارخانجات و یا کاالهای اضافي مغازه ها نگهداری مي شود .
ج:در صورتي که مغازه دارای نیم طبقه باشد عوارض ساالنه معادل  %25اشل مربوطه تعیین میشود
تعویض صنف و حرفه و محل و فرد
 -1تغییر نوع صنف و یا محل فعالیت قبل از سپری شدن  6ماه از صدور پروانه و اخذ عواض شهرداری عوارض
معادل ٪50عوارض سالیانه فعالیت حرفه جدیدمحاسبه ووصول خواهدشد.
 -2تغییر فرد صنفي و یا حرفه ای معادل کل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه تعیین مي گردد.
توضیح :افرادی که ملك آنها در اجاره مي باشد و مستأجریني که دارای پروانه کسب یا فاقد پروانه کسب باشند
قبل از تخلیه و تحویل مغازه توسط مستأجر مي بایست جهت تسویه حساب عوارض شهرداری از بابت عوارض
پیشه و کسب و بهای خدمات و  ...به واحدهای شهرداری مراجعه و پس از اخذ مفاصا حساب از شهرداری مالکین
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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محترم نسبت به تحویل مغازه اقدام نمایند در غیر اینصورت پس از تخلیه مغازه توسط مستأجر مالك موظف به
پرداخت عوارضات پرداخت نشده مستأجر خواهد بود.


مشاغل خاص مثل فروشگاه های زنجیرهای و تاالرهای پذیرایي نیز مشمول پرداخت عوارض سالیانه ميباشند.



آندسته از مشاغلي که مشمول نظام صنفي نمي باشند مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه نخواهند بود.

عوارض فعالیتهای خانگی

عوارض فعالیت های خانگی (کارگاهی) ،معادل  %25عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مشابه تعیین می شود.

الف :چنانچه این فعالیت ها در مکان هاى مستقل باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعالیت مى باشند.

ب:چنانچه فعالیت خانواده براى تولید صنایع دستى در قسمتى از واحد مسکونى خود بالمانع بوده و لیکن چنانچه
در تولید صنایع دستى از خدمت کارگران استفاده به عمل آید کارگاه تلقى و تا زمانى که فعالیت آنها مزاحمتى به
همسایگان ایجاد نکند و فعالیت ادامه داشته باشد براى فعالیت آنها عوارضى معادل  %25عوارض ساالنه حرفه و
فعالیت تعلق مى گیرد .مساحت محل فعالیت اینگونه حرف فقط سالن و یا اطاق مورد استفاده در فرمول منظور
خواهد شد

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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ج:فعالیت هاى خانوادگى اعم از فردی یا جمعى و همچنین فعالیت هاى هنرى (نقاشى ،خطاطى ،خیاطى ،منبت
کارى ،سوزن دوزى و ،)...صنایع دستى با فعالیت خانوادگى ،آموزش خصوصى ،علمى و پژوهشى در منزل که کارگاه
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و آموزشگاه تلقى نشود و سکونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند.

ماده  : 12عوارض تبلیغات محیطی

در اجرای تبصره بند  25ماده  71قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور ،تبصره  6ماده ، 96
بند  27ماده  55و ماده  92قانون شهرداری ومبحث بیستم مقررات ملي ساختمان و همچنین آیین نامه پیش
آمدگي های ساختماني در گذرها و به منظور هماهنگي و یکسان سازی در ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغات
محیطي و ساماندهي امور و پاسخگویي به متقاضیان درزمینه نصب تابلو و انجام تبلیغات،شهردای مکلف است
ضوابط تابلوهای مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوین نماید.که با رعایت بندهای زیر اقدام خواهد شد .
تعاریف
 -1تابلو :پیکره یا سازه ای است که به نحوی از انحا برای معرفي هر نوع کاال و ارایه خدمات یا به منظور انتقال
پیام مشخصي در محدوده و حریم شهر نصب و در معرض دید عموم قرار داده مي شود ،اعم ازاینکه
افقي،عمودی،مستقربرروی بام یا نمای ساختمان ،بدون پایه یا با پایه مستقل ،متحرک ،الکتریکي ،نوشته بر
پارچه یا شیشه و امثالهم باشد.
 -2تابلوی شناسایي کسب :تابلوهایي است که فقط جنبه معرفي کسب وحرفه مالك راداردوفاقدهرگونه آرم،نام
ونشانه ای ازمحصوالت وکاالهای تجاری باشد.
 -3تابلوی تجاری :تابلوهایي است که دارای آرم ،نام و نشانه ای از محصوالت و کاالهای تجاری داخلي یا
خارجي باشد.
 -4تابلوی فرهنگي و ترافیکي :تابلوهایي است که فقط دارای جنبه آموزش شهروندی و اطالع رساني باشد.
 -5بیلبورد :تابلوهایي با سطح قابل تبلیغ بیش از  24مترمربع که توسط پایه روی زمین در فضاهای عمومي
شهر نصب مي شود.
 -6تابلوی کوچك مقیاس :تابلوهایي شامل تابلوهای کنار دیوارو بردهای دیواری که دارای پیکره دایم
وابعادکوچکتر از  24مترمربع باشند.
 -7استند :تابلوهای یك یا چند وجهي که برای استفاده عابران نصب شده و سطح تبلیغ هر وجه آن حداکثر 3
مترمربع است.
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
 -8تلویزیون شهری :با توجه به تکنولوژی بکار رفته بصورت الکترونیکي برای تبلیغات شهری در روز و شب
مورد استفاده قرار گرفته و عنصر صدا در آن اهمیت نداشته و پیام در قالب تصویر و گرافیك به مخاطب القاء مي
گردد.
 -9تبلیغات ترسیمي  :تبلیغات ترسیمي و نوشتاری بر بدنه وسایط نقلیه.
محدودیت مکان نصب عالئم و تابلوها:

 -1نصب عالئم و تابلوها بر تیرهای برق ،پایه های عالئم و چراغهای راهنمایي و رانندگي ،درختان ،صخرهها و سایر
عناصر طبیعي ممنوع است.
-2نصب تابلوی تبلیغاتي بصورتي که مانع از دیده شدن تابلوی نصب شده قانوني دیگر گردد ،ممنوع است.
 -3نصب تابلو و عالئم دیگری که به تشخیص مسئولین باعث پنهان شدن همه یا قسمتي از هر تابلو یا چراغ هشدار
دهنده و انتظامي و راهنمایي و رانندگي و راهنمای شهری باشد و یا به هر صورت مزاحم کارکرد آنها گردد ،ممنوع
است.
 - 4نصب عالئم و تابلوها ،به صورتیکه پنجره یا درب ،راه پله و نردبام ،راه گریز از حریق ،راه آتش نشان ها ،بازشو و
نورگیر و راه تهویه را در ساختماني ببندد ممنوع است.
 -5در ساختمان هائي که در طرح آنها محل نصب تابلوها پیش بیني شده ( و این محل نصب به تایید مسئولین
امور تابلو رسیده و با این مقررات منافاتي نداشته باشد) ،دارندگان تابلو موظفند تابلو خود را در محل تعییین شده
نصب نمایند.
-6نصب هرگونه تابلوعمود برساختمان ورفوژمیاني معابر،پیاده روها،فضاهای سبزشهری،میادین ،معابر و هر نوع
تابلوی غیرمجاز و پرخطر ممنوع است.
ضوابط نصب تابلو

 -1کلیه واحدهای صنفي ،صنعتي ،تولیدی ،توزیعي ،خدماتي ،اداری ،بانکها ،مؤسسات مالي و اعتباری ،صندوق
های قرض الحسنه ،شرکت ها ،سازمان ها ،ادارات ،ارگان ها ،مؤسسات و دفاتر دولتي ،عمومي و خصوصي ،مساجد،
حسینیه ها ،خیریه ها ،مؤسسات غیرانتفاعي ،مراکز نظامي و انتظامي و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و همچنین
مراکز علمي ،پژوهشي ،درماني ،بهداشتي و سایر موارد مشابه ،تنها مجاز به نصب یك تابلوی شناسایي واحد متبوع
در چهارچوب ضوابط تعیین شده به صورت رایگان بر سردرب محل فعالیت مي باشند.
تبصره -1نصب تابلو شناسایي پزشکان ،درمانگاه ها ،داروخانه ها ،وکالی حقوقي ،دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و
طالق برابر اندازه و الگوهای ابالغي مراجع مربوطه و توافقنامه ای که بین مراجع ذیصالح مربوط ،مدیریت زیبا
سازی و طراحي شهری و ساماندهي مشاغل شهری انجام مي شود ،رایگان بوده و تغییرات خارج از ضوابط یا توافق
ممنوع مي باشد.
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تبصره  : 2برای مغازه های یك طبقه ،تابلوی شناسایي نباید باالتر از بام مغازه قرارگیرد.
تبصره  : 3برای ساختمان های دو طبقه باید به گونه ای طراحي و نصب شود که مزاحم نما و پنجره های طبقات
فوقاني نباشد.
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 -2تابلو دفاتر نمایندگي شرکت ها ،کارخانجات ،واحدهای تولیدی و موارد مشابه که دارای گواهي رسمي
نمایندگي باشند و هیچ کاالی دیگری غیر از نام کارخانه مربوطه را عرضه ننمایند ،به عنوان تابلوی شناسایي
کسب محسوب مي شود .این امتیاز فقط برای یك تابلوی دفتر فروش یا نمایندگي مرکزی در سطح شهر است و
بیشتر از یك نمایندگي در سطح شهر ،از این امتیاز برخوردار نبوده و مشمول پرداخت عوارض خواهد بود.
 -3مکان های مجاز استفاده از فضاهای تبلیغاتي (بیلبورد ،تابلو ،استند و تلویزیون) مطابق نظر کمیته مکانیابي
و بر پایه مطالعات طرح جامع ساماندهي تبلیغات شهری تعیین مي گردد.
 -4صدورمجوزنصب تابلومنوط به دارا بودن پروانه کسب مي باشد.
 -5رعایت کلیه اصول ایمني وایستایي تابلوها بارعایت مقررات مبحث بیستم ساختمان برعهده مالك مي باشد.

تابلوهایی که نیاز به مجوز از مدیریتهای شهری نداشته و رایگان می باشند عبارتند از:

)1

)2
)3
)4
)5
)6

تابلوی موقت معرفي کننده دست اندرکاران امر ساختمان در ساختمانهای در حال احداث حاوی نام کارفرما،
مجری ،طراح معماری و سازه و  ...پیمانکاران و تاریخ آغاز به کار ساختمان ،کاربری آتي بنا ،با ابعاد حداکثر 1
مترمربع (بصورت زرد رنگ) در مدت ساخت بي نیاز از مجوز است.
تابلوهای موقت مربوط به اجاره و فروش ابنیه و امالک ،در مساحت حداکثر  0/5مترمربع به تعداد یك عدد
واقع در هر ملك.
تابلوهای هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در دست احداث ،امکان سقوط مصالح ساختماني و نظایر آن،
به مساحت حداکثر  0/25مترمربع.
پالک معرف تأسیسات و اماکن مربوط به تأسیسات زیربنائي شهری ،پست برق ،مخابرات و تلفن و  ...به
مساحت حداکثر  0/25مترمربع.
شیشه نویسي روی ویترین مغازهها در صورتیکه از  %25سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید.
تذکرات و هشدارهای ایمني و عمومي در ابعاد حداکثر  %25مترمربع.

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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 )7تابلوهایي که از سوی مقامات رسمي نصب ميشود شامل :تابلوهای انتظامي ،تابلوهای اطالعرساني و راهنمای
مسیر و تابلوهای راهنمای شهری.
 )8پرچم کشور یا دیگر کشورها و سازمانهائي که دولت جمهوری اسالمي ایران عضو آنها ميباشد ،گروهها و
پیامهای دیني ،نهادهای سیاسي مدني.
 )9تابلوهای کوچك که نمایانگر شماره پالک هستند ،منجمله تابلوهای کوچکي که جهت معرفي نام ساکنین یك
واحد مسکوني تعبیه ميشوند( .به شرط عدم تبلیغ کاالهای تجاری)
 )10تابلوهای منع کننده از شکار ،ماهیگیری ،آبتني ،ورود به امالک خصوصي ،هشدار دهنده نسبت به حیوانات
وحشي و نظایر آن.

عوارض تابلوها و فضاهای تبلیغاتی سطح شهر

نحوه محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتي برای مدت یك ماه= K × p × s
 = Sوسعت تابلو به مترمربع  =Pارزش منطقه ای زمین  = Kضریب

جدول شماره 11جدول ضریبK

نوع تابلو

K

تابلوهای منصوب در پمپ بنزین ها و پمپ گاز وسایرفضاهای روباز

برابر
تعرفه

استندها ،تابلوهای مبلمان شهری و ایستگاه های میني بوس و تاکسي

برابرتعرفه

تابلوهای تبلیغاتي بزرگ (بیلبورد) ،تابلوهای کوچك مقیاس ،پل ها

برابرتعرفه

تلویزیون منصوب بر نمای ساختمان با پیام تجاری

برابرتعرفه

تلویزیون منصوب در معابر

برابرتعرفه

تبصره -1میزان عوارض تابلوهاو فضاهای تبلیغاتي برای کاالی خارجي در تمام نقاط شهر چهار برابر تعرفه عادی
محاسبه مي گردد.
تبصره :2درتابلوهای چندوجهي مساحت کل وجه ها قابل محاسبه مي باشد.
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تبصره :3میزان عوارض تبلیغات ترسیمي بر بدنه وسایط نقلیه به ازای هر مترمربع مبلغ  2میلیون ریال و تبلیغات
تصویری (تلویزیون) به ازای هر مترمربع مبلغ  4میلیون ریال برای مدت یکسال محاسبه مي گردد.
تبصره :4نوشتن هرنوع آگهي تبلیغاتي ویا الصاق هرنوشته ای برروی دیوارهای شهرممنوع است و در صورت
نوشتن مطالب تبلیغاتي و ...و یا نصب تابلو و ...توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مبلغ  1/500/000ریال به عنوان
عوارض خدمات پاکسازی برای هر متر مربع تبلیغات بدون مجوز وصول خواهد شد.در مورد واحدهای صنفي در
صورت عدم پرداخت و تکرار موضوع ،شهرداری از طریق مجامع امور صنفي و بازرگاني نسبت به ابطال پروانه واحد
تجاری تبلیغ کننده اقدام خواهد کرد.

عوارض بنرها:
 -1تابلوها و پالکاردهاو بنرهاییکه تولیدات یا اجناس خارجى را تبلیغ نمایند هر مترمربع معادل حداقل 4
برابرتعرفه عادی (این تعرفه) محل نصب تابلو و بنر تعیین مى شود که براى مدت یك ماه قابل استفاده خواهد
بود و براى تولیدات داخلى این مبنا حداقلبه شرح زیر است:
*نصب بنردرمیادین آزادی ومعلم  4برابرارزش منطقه ای برای هرمترمربع وبرای میدان نماز،تقاطع
سرآسیاب،خیابان امام حدفاصل معلم شمالي تاچهارراه پایین،خیابانهای شهیدمطهری وشهیدبهشتي حدفاصل
ورودی فرهنگیان تاتقاطع خیابان فجر،خیابان معلم شمالي وورودی کوچه مصدق وخیابان شهیدمیانجي 3
برابرارزش منطقه ای برای هرمترمربع وسایرنقاط واقع درمحدوده شهر  2برابرارزش منطقه ای برای هرمترمربع
تعیین مي گردد.
تبصره :1بنرهایي که جهت تبلیغات اقتصاد مقاومتي (با معرفي مراجع ذیربط) ،و بنرها و تراکت های اطالع رساني
مناسبت های ملي و مذهبي و امور فرهنگي و مذهبي و مسائل مربوط به بهداشت و سالمت عمومي و ورزش های
همگاني که فعالیت غیر انتفاعي بوده و جنبه عام المنفعه داشته باشند از پرداخت عوارض تبلیغات محیطي معاف
مي باشند.
 -2اجرای طرحهای تبلیغاتي درجایگاههای عرضه سوخت (پمپ بنزین وپمپ گاز و امثال آن) وسایرمراکزخدماتي
وتوزیعي عمومي مستلزم اخذ مجوزازشهرداری بوده وبدون اخذمجوزحق واگذاری پهنه های بصری خودبه
اشخاص غیربرای تبلیغ کاالیاخدمات را ندارند  .ضریبKدرمحاسبه عوارض تبلیغات محیطي این مراکزنصف
تعرفه مربوط اعمال مي شود.

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
 -3دیوار نویسي تبلیغاتي بر روی سازه های کنار جاده ای (دیواره ساختمان ها ،پل ها ،دکل ها و نظایر آن) در
محدوده و حریم شهری مستلزم اخذ مجوز تبلیغات بوده و عوارض آن طبق تعرفه عادی با کسر یك واحد از
ضریب  Kمحاسبه و وصول خواهد شد.
 -4نصب بنرهای تبلیغاتي بر روی ساختمان های در حال احداث توسط شرکت های یا اشخاص ساختمان ساز
(اعم از تبلیغ فروش واحدهای ساختماني یا ارائه خدمات فني و مهندسي و اجرایي) مستلزم اخذ مجوز
تبلیغات بوده و عوارض آن طبق تعرفه عادی با کسر یك واحد از ضریب  Kمحاسبه و وصول خواهد شد.

تعرفه تبلیغات بر روی استرابوردهای ثابت شهری مطابق فرمول زیر محاسبه خواهد شد:
عدد ثابت  2،000،000ریال  +هزینه عوارض تبلیغ هر تابلو
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تعرفه تبلیغات در تلویزیون شهری
تعرفه تبلیغات از طریق اکران تصاویر در تلویزیون شهری با فرمول زیر محاسبه شود:
عوارض هر یك دقیقه اکران =  ÷ 1000 × 60مساحت تلویزیون × ارزش منطقه ای
مثال:عوارض هر یك دقیقه تبلیغات تلویزیوني در میدان معلم با ارزش منطقه ای  175،000ریال
175،000 × 12 ÷ 1000 × 60 = 126،000
 -5کساني که بدون اخذ مجوز قانوني و عدم پرداخت عوارض متعلقه اقدام به نصب تبلیغات محیطي نموده و به
رغم اعالم شهرداری حاضر به پرداخت عوارض مربوطه نشوند گزارش تخلف آن ها در کمیسیون ماده 77
مطرح و برابر مقررات اقدام خواهد شد.

ماده  : 13عوارض نوسازی
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
معادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصالحات بعدی آن برای عرصه و اعیاني امالک واقع در
محدوده ،شهرهای مشمول قانون نوسازی و عمران شهری تعیین مي شود.
تبصره  :کلیه اراضي بایری که در محدوده شهر واقع و کاربری آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تأمین ولي حصار
کشي نشده باشند به ازای هر سال بدون حصارکشي این گونه اراضي از زمان اتمام مهلت داده شده توسط
شهرداری به مالك (مشابه ماده  29قانون نوسازی) معادل دو برابر عوارض نوسازی در هر سال تعلق ميگیرد
ماده  : 14عوارض قطع درختان معابر شهر(عوارض حفظ و گسترش فضای سبز)

-1به منظور حفظ وگسترش فضای سبزوجلوگیری از قطع بي رویه درختان ،قطع هرنوع درخت در معابر،میادین
پارکها ،باغات ومحلهایي که به عنوان باغ شناخته شوندونیز سایر محل هایي که دارای درخت با هر مساحت در
محدوده خدماتي وحریم شهرها باشند بدون اجازه شهرداری ممنوع است.
-2دراجرای تبصره 3ماده5آیین نامه اصالح قانون حفظ وگسترش فضای سبز شهرها برای جبران بخشي از
خسارات وارده به فضای سبزودرختان عوارضي تحت عنوان قطع درختان از طریق کمیسیون ماده7آیین نامه مذکور
برحسب نوع در خواست مطابق ماده5آیین نامه قطع غیر عمدی درختان مانند برخورداتومبیل و...به شرح ذیل
تعیین مي گردد:
تبصره :1حداقل مبلغ دریافتى 1/000/000ریال براى هر اصله درخت وصول خواهد شد.
تبصره :2در صورتى که قطع درختان معابر شهر توسط شـهردارى غیرعمـدى تشـخیص داده شـود % 50عـوارض
مربوطه تعلق مى گیرد.
تبصره :3در صورت تخریب فضای سبز و گلها و نهالهای پارک ها و  ...متعلق به شهرداری هزینه آن مطابق نظریـه
کارشناس فضای سبز با  % 10هزینه اضافي دریافت خواهد شد.
تبصره :4هرگونه هرس منوط به اجازه شهرداری مي باشد.
فرمول محاسبه عوارض قطع درختان در معابر شهر
(ضریب تعدیل × هزینه نگهداری درخت در زمان قطع آن × عمر درخت)
ضریب تعدیل عوارض قطع درخت در کلیه معابر تا عمر  10سال  %10و بیش از  10سال عمر به ازاى هر سال عمر
درخت  %1ضریب تعدیل در نظر گرفته مى شود.
تبصره:4هزینه نگهدارى درخت برابر با حداقل حقوق یك ماهه یك نفر کارگر با مبنای اداره کار خواهد بود.
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
تبصره  :5در صورت تقاضاى قطع درخت توسط مالك و رعایت مقررات مربوطه و بویژه رعایت قانون اصالح و حفظ
و گسترش فضای سبز در شهر مصوبه شماره  1359مورخ  87/12/14مجلـس شـورای اسـالمي و اصـالحي تـاریخ
 88/4/20مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي است.
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تبصره: 6در مواردی که شهروندان بصورت خود سرانه بدون اخذ مجوز اقدام به قطع اشجار نمایند مـي بایسـتي 5
برابر عوارض مندرج در این ماده را به عنوان عوارض قطع عمدی پرداخت نموده و با تشخیص شـهردار بـه مراجـع
قضایي معرفي میگردد.
تبصره: 7در صورتي که در زمان تخریب و بازسازی امالک ،اصله یا اشجاری وجود داشته باشـد کـه مـانع از نصـب
درب پارکینگ در نقشه تهیه شده توسط نظام مهندسي گردد قبـل از صـدور پروانـه سـاختماني،واحد شهرسـازی
موضوع را به واحد فضای سبز ارجاع و واحد فضای سـبز بـا طـرح در کمیسـیون مربـوط مبنـي بـر عـدم امکـان
دسترسي پارکینگ بدون قطع اشجار ،نتیجه کمیسیون را به شهرسازی اعالم ،ومالك بایستي برابر نظریه کمیسیون
اقدام نماید.
ماده  : 15بهای خدمات توسعه فضای سبز

 %2عوارض پروانه ساختماني موقع صدور آن جهت توسعه فضای سبز شهر
 %1جهت توسعه فرهنگ شهرنشیني (جمعاً معادل )%3
تبصره :عوارض این ماده از عوارض زیربنا و پذیره و تفکیك عرصه محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداری و
سازمانها و واحدهای مربوطه موظفند درآمد حاصله را نگهداری و در توسعه فضای سبز شهر و آموزش فرهنگ
شهرنشیني هزینه نمایند.

ماده  :16عوارض خدمات مدیریت پسماندها
بهای خدمات واحدهای مسکوني 700/000ریال بصورت ساالنه مي باشد.شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
-2بهای خدمات واحدهای تجاری واداری با20درصد افزایش نسبت به تعرفه سال 1398به صورت ساالنه محاسبه
ودریافت خواهد شد.
-3مدارس دولتي وغیر انتفاعي و مساجد ،حسینیه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات معاف مي باشند.
بدیهي است چنانچه در این اماکن واحدهای غیر مرتبط(مانند واحد های تجاری و)....مستقر باشند متناسب
با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات خواهند بود.
تبصره :از کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته به شهرداری اعم از رسمي ،پیماني و قراردادی وبازنشستگان
شهرداری بهای خدمات دریافت نخواهد شد.
-4ازبابت جمع آوری زباله های عفوني به صورت هفته ای سه روز ،ماهانه مبلغ 70/000/000ریال از طرف شبکه
بهداشت ودرمان به حساب شهرداری واریز گردد.
-5هزینه جمع آوری سد معابر وانتقال به شهرداری ،پس از طي مراحل قانوني،تحویل وسایل با دریافت مبلغ
350/000ریال وبرای بار دوم 2برابر خواهد بود.
-6واحد شهرسازی با تعیین سال احداث واحدهای مسکوني وتجاری واقع در سکونتگاههای غیررسمي از روی
قبوض برق و ....اقدام و واحد نوسازی نسبت به وصول بهای خدمات اقدام خواهد نمود.
ماده  : 17عوارض ذبح احشام

معادل درصد وزن گوشت یا معادل ریالي آن به شرح زیر تعیین مي گردد
 -1دام سبك (گوسفند  ،بز) معادل . % 2
 -2دام سنگین (گاو  ،گاو میش) معادل . % 1
پرداخت حق سالخي به عهده قصابها مي باشد و شهرداری در این خصوص تکلیفي نخواهد داشت .
ماده  : 18عوارض حق الثبت

دراجرای بندج تبصره 90قانون بودجه سال،1362هشت درصد ازمجموع درآمد حاصل از حق ثبـت اسـناد رسـمي
موضوع ماده123اصالحي قانون ثبت اسناد وامالک مصوب دی  1351به شهرداریها اختصاص مي یابد.

ماده  : 19عوارض پیمان ها وقراردادها

مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداری ها پرداخت خواهد شد.

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399

ماده  : 20عوارض حق نظارت وطراحی مهندسین

مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي اقدام خواهد شد.
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ماده  : 21عوارض حمل بار

مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداری ها پرداخت خواهد شد.
ماده : 22عوارض توزین باسکول

معادل  %3بهای توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره برداران باسکولها به حساب اعالم شده شهرداری پرداخت
نمایند.
تبصره  :چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور
مالیاتي وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده
شهرداری رأسا ًاز مؤدیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.
ماده  :23سهم آموزش و پرورش

معادل  %5عوارض زیربنا و پذیره و تفکیك عرصه تعیین و بایستى به حساب اعالم شده آموزش و پرورش واریز
گردد.
*چنانچه شوراى آموزش و پرورش استان ضوابطى را مطابق قانون تصویب نماید با ابالغ آن ،مالک عمل شهردارى
قرار خواهد گرفت.
*در رابطه با مجتمع ها که ساختمان آموزشى مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهاى آموزش و پرورش استان
ها پیش بینى شود مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود.
*در مواردی که شهرداری از بابت تفکیك اراضي ،سهم دریافت مي کند این عوارض دریافت نمي گردد.

ماده : 24هزینه ترمیم حفاری های معابر شهر

ماده  103قانون شهرداری  :کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي
نسبت به کارهای عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده  97و 98از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر
تاسیسات وهمچنین اتصال راه های عمومي و فرعي و رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید این قبیل اقدام باید با
موافقت کتبي شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده موظف است هر گونه خرابي و زیاني را که بر اثر اقدام
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومي وارد آید در مدت متناسبي که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد
ترمیم نموده و به وضع اول در آورد واال شهرداری خرابي و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام
شده را با ( %10ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
 | 66صفحه

الف :چنانچه دستگاهها و افراد حفار معابر در اجرای ماده  103قانون شهرداری آماده ترمیم حفاریها بر اساس
آئین نامه هیئت دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بر اساس قیمت روز وصول و بعد مجوز
حفاری صادر خواهد نمود.
*در صورتیکه شرکتهای حفار حاضر به ترمیم نوارهای حفاری باشند اگر تا مدت زمان 2سال نوارهای حفاری
نشست نماید نوارهای حفاری بایستي توسط شرکت حفار ترمیم گردد.
ب :در مجوزهای صادره شهرداری به شرکت های حفار که بنا به نظر شهرداری وپس از طرح در کمیسیون حفاری
شهرستان صادر مي گردد باید زمان شروع حفاری و اتمام عملیات ترمیم  ،نحوه ترمیم حفاری  ،نوع دستگاه برش
آسفالت  ،رعایت نکات فني و ایمني  ،برداشت به موقع مصالح مازاد  ،نحوه تحویل محلهای حفاری که به تحویل
مامور فني شهرداری مي رسد مشخص نماید .
ج :مسئولیت هماهنگي ترافیکي با راهنمایي ورانندگي و ممانعت از ایجاد صدمه به تاسیسات زیر زمیني و عابرین و
وسایط نقلیه وحقوق حقه امالک شهروندان با نصب عالیم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغهای چشمك زن
و یا گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و پیمانکاران دستگاه حفار است و ادارات حفار مي بایست در اجرای
صحیح این موضوع مستمراً نظارت داشته باشد .
د :هزینه های حفاری برای افراد حقیقي که درخواست حفاری دارند طبق فهرست بهای پایه رشته ترمیم وبازسازی
نوارهای حفاری در معابر شهری که توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هر ساله ابالغ مي گردد برآوردو
اعالم خواهد شد و پس از واریز هزینه،شهرداری نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.
تبصره:اگر چنانچه در سال مورد درخواست  ،فهرست بها ابالغ نگردد قیمت ترمیم براساس دستورالعمل فهرست
بها با لحاظ نمودن شاخص وتعدیل پیمان به صورت به روز محاسبه واخذ خواهد شد.

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
ه :حفاری اگر از داخل فضای سبز و رفوژ و ....باشد هزینه ترمیم مجدد توسط کارشناس فضای سبز برآورد خواهـد
شد .
و :در صورتیکه شرکتهای حفار بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به حفاری نمایند هزینه برآورد شده با سه برابر
افزایش از شرکت حفار دریافت خواهد شد.
ر :در صورت حفاری آسفالت با عمر کمتر از  4سال  ،هزینه های ترمیم مجدد نوارهای حفاری برایتوسعه
تاسیسات2/5برابر وبرای اتفاقات  2برابر محاسبه و اخذ خواهد شد وچنانچه برای توسعه شبکه از طرف ادارات
درخواست مجوز گردداگر حفاری به صورت ترانشه باشد بایستي کل عرض روکش در طول ترانشه ضرب وهزینه
مربوط اخذ گردد ولي اگر به صورت نقب اجرا شود هزینه ترمیم مجدد با ضرب طول اجرادر عرض نقب اخذ خواهد
شد.
ز :کلیه دستگاههای حفار مي بایست در برش آسفالت از دستگاه کاتر استفاده نمایند در غیر اینصورت  1متر به
عرض حفاری در محاسبه افزوده خواهد شد.

ماده  :25آماده سازی

آماده سازی معابر ایجادی ناشي از تفکیكها و شهرکها وکویها طبـق شـرایط اعالمـي شـهرداری بـه عهـده
مالکین و تحت نظارت مهندسین شهرداری بوده که باید در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به قطعات تفکیك
شده توسط مالك (با عقد توافق و مصالحه با مالك و یا دینفع ها) انجام شود.
*براساس قانون تعیین وضعیت امالک،کلیه هزینه آماده سازی اراضي تفکیك شده خیابانها،پیاده روسـازی وکوچـه
های مرتبط معابرحاصل از تفکیك به غیر از معابر موجود در طرح توسعه شهری بر عهده مالك مي باشد.
ماده  :26تسهیالت تشویقی

 -1در راستای اجرای ماده  8قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و ماده  12آیین نامه اجرایي آن در صورت
احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسیسات و اماکن گردشگری و اقامتي
(نظیر هتل ،مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشي مثل استخر) در کاربری مربوطه با تأیید سازمان میراث
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری عوارض صدور پروانه ساختماني ندارند  .کاربری های گردشگری چنانچه
تعیین نشده باشد (منظور خارج از محدوده و داخل حریم شهر باشد) پس از طي مراحل مربوطه تغییر کاربری از
سازمان جهاد کشاورزی (تبصره  1ماده  1قانون حفظ کاربری باغات و اراضي زراعي) شهرداری معادل قسمت
اعیاني ایجادی ،ارزش افزوده خدمات شهرداری و عوارض ورود به محدوده (درصورت شمول ورود به محدوده
شهر) را اخذ نخواهد نمود ضمناً طي مراحل تصویب کاربری مربوطه از مبادی ذیربط الزامي است.
 -2به منظور ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر در بخش خصوصي در راستای افزایش و توسعه مراکز فرهنگي و گردشگری
از قبیل خانههای فرهنگي ،کتابخانه ،سینما ،مراکز تفریحي و ورزشي از قبیل سالنها و مجموعههای ورزشي،
مراکز توریستي و اقامتي از قبیل کمپهای گردشگری و مراکز نمونه گردشگری مصوب ،هتلها در مقابل مجموع
زیربناهای احداثي با اشل مربوطه مجوز  %2کل زیربنا به عنوان واحد تجاری بدون اخذ عوارض مجوز صادر
خواهد شد.
-3حذف عوارض یا هزینه پسماند واحدهای گردشگری درسال 1399
-4در صورت تبدیل استفاده ساختمانهای مورد تأیید سازمان میراث فرهنگي و گردشگری در جهت توسعه
امرگردشگری مقرر در بند  2این ماده و ساختمان های بوم گردی با تأیید سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي
وگردشگری عوارضي از این بابت دریافت نخواهد شد.

 -5در راستای رعایت قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسـکن و بـه منظورحمایـت از احیـا بافـت هـای
فرســوده و ناکارآمــد شــهری مصــوب  ،بــا رعایــت کــاربری و در حــد تــراکم مجــاز طــرح تفصــیلي ،پروانــه
ساختماني(مسکوني) بدون عوارض خواهد بود(.عوارضات عرصه و از عوارضات پروانه ساختماني  ،طرح ایمنـي و
کارشناسي دریافت خواهد شد)وبرای پروانه های ساختماني صادره تجـاری در بافـت مصـوب فرسـوده شـهری،
مشمول پرداخت %50عوارضات پروانه سـاختماني خواهنـد بود(مشـمول عوارضـات عرصـه و کسـری پارکینـگ
نخواهند بود).
-6به منظور تشویق مالکان امالک به بیمه نمودن ساختمان ها در مقابل حوادث غیرمترقبه (سیل  ،زلزله  ،آتش
سوزی و  ) ....بهای خدمات پسماند با 30درصد کاهش وصول خواهد شد .

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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-7برای کارکنان شاغل در شهرداری میانه که بیش از  24ماه به صورت رسمي ،پیماني ،قراردادی مشـغول خـدمت
باشند وبرای بازنشستگان شهرداری حداکثر تا سقف  200میلیون ریال مشمول عوارض احداث و هزینـه صـدور
پروانه به شرط اینکه سند مالکیت یا قرارداد واگذاری دست اول به نام ایـن افـراد باشـد ،نمـي شـود (وکالتنامـه
پذیرفته نیست) ضمناً این تسهیالت مشمول افراد شاغل در شرکتهای طرف قـرارداد شـهرداری نخواهـد بـود
وکارکنان مشمول مي توانند برای پروانه واصالحات پروانه و توسعه تا سقف مندرج در این بند استفاده نماینـد و
این هزینه ها مشمول کلیه عوارضات پروانه ساختماني و قراردادها در خصوص پروانه درخواستي مازاد بـر پروانـه
پایه تا سقف مبلغ مذکور مي باشد و این تسهیالت به عنوان تعدیل عوارض مي باشد.
-8در راســتای حمایــت از ســرمایه گـذاران بخــش درمــان در صــورتیکه متقاضــیان نســبت بــه اخــذ مجوزاحــداث
بیمارستانهای خصوصي از وزارت متبوعه اقدام نمایند ومتقاضي صرفا احداث بیمارسـتان خصوصـي در کـاربری
مربوط باشند این شهرداری به منظور تشویق سرمایه گذاران این بخش  ،نسبت به تعدیل %50عوارضـات پروانـه
ساختماني( به غیراز کسری پارکینگ وعوارضات وسهم عرصه )اقدام خواهد نمود وایـن بنـد مشـمول عوارضـات
ناشي از تخلفات ساختماني نخواهد شد%50(.ضریب تعدیل به شرطي پابرجاخواهـد مانـد کـه مالـك ضـمانتنامه
بانکي تا مرحله اتمام سفت کاری به مبلغ %50ضریب تعدیل به شهرداری تحویل که پس از تاییـد ایـن مرحلـه،
ضمانت نامه بانکي آزاد خواهد شد).

ماده:27هزینه بازدید موزه شهر
با توجه به بهره برداری از موزه شهر هزینه بازدید کنندگان رایگان مي باشد.
ماده:28بهای خدمات فروش اسناد مناقصه
با توجه به هزینه های تهیه اسناد مناقصه  ،شهرداری در قبال تسلیم اسناد مناقصه به شرکت کنندگان
مبلغ 700/000ریال دریافت خواهد نمود.
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه
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ماده :29عوارض میدان دواب
 .1عوارض ورودیه سواری و وانت به میدان دواب مبلغ 12/000ریال مي باشد.
 .2عوارض ورودیه نیسان به میدان دواب مبلغ  18/000ریال مي باشد.
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 .3عوارض ورودیه خاور به میدان دواب مبلغ  30/000ریال مي باشد.
 .4حق توزین هر رأس دام سبك 45/000ریال مي باشد.
 .5حق توزین هر رأس دام سنگین وفوق سنگین 200/000ریال مي باشد.
* مبالغ فوق از فروشنده اخذ خواهد شد.
 .6خرید دام فوق سنگین 110/000ریال
 .7خرید دام سنگین 80/000ریال
 .8خرید دام سبك 35/000ریال
* مبالغ فوق از خریدار اخذ خواهد شد.

ماده :30عوارض پارکینگ عمومی شهرداری
انواع خودروها که به صورت عادی پارک مي کنند 40/000ریال
 -1انواع خودروهای توقیفي  35/000ریال
 -2انواع موتور سیکلت که به صورت عادی پارک مي کنند 15/000ریال
 -3انواع موتورسیکلت های توقیفي  10/000ریال
*مبالغ فوق برای  24ساعت توقف مي باشد.
تبصره:1در صورت توقف موتورسیکلتهای عادی با حداکثر  6ماه توقف مبلغ دریافتي نبایستي از 650/000ریال
تجاوز نماید الزم به یادآوری است در صورت توقف بیش از  6ماه به ازای هر ماه مازاد بر  6ماه مبلغ 65/000ریال
پرداخت خواهد نمود.
تبصره:2در صورت توقف موتورسیکلتهای توقیفي با حداکثر  6ماه توقف مبلغ دریافتي نبایستي از
1/000/000ریال تجاوز نماید الزم به یادآوری است در صورت توقف بیش از  6ماه به ازای هر ماه مازاد بر  6ماه
مبلغ 100/000ریال پرداخت خواهد نمود.
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
تبصره :3تاریخ اجرای دو مورد تبصره فوق برای موتورسیکلت هایي قابل اعمال خواهد بود که از تاریخ1393/1/1از
پارکینگ استفاده مي نمایند.
ماده :31اجا ره بهای غرفه های پایانه مسافربری
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*برای غرفه های کوچك 750/000ریال
*برای غرفه های بزرگ 850/000ریال
بدیهي است که این مبالغ اجاره به مستاجر ی که در سال  1399عقد قرارداد نماید ابالغ خواهد شد.
ماده:32هزینه خدمات بازار هفتگی و روزانه
برای بساطي های البسه فروشي هر هفته 65/000ریالبرای بساطي های صیفي جات هرهفته 65/000ریالبرای بساطي های سایر صنوف هر هفته 55/000ریال برای بازارهای روز به ازای هر متر مربع غرفه ماهانه مبلغ 600/000ریال ( هزینه ایجاد غرفه با نظر شهرداری برعهده شخص درخواست کننده مي باشد)
 برای واگذاری کیوسك یا غرفه محلي یا دکه در محل ها ی مختلف شهر با تشخیص شهرداری ماهانه مبلغ4/500/000ریال
(هزینه ایجاد کیوسك  ،غرفه یا دکه با نظر شهرداری بر عهده شخص درخواست کننده مي باشد)
برای ایجاد بازاهای محلي میوه و تره بار عید در محل های مختلف شهر با تشخیص شهرداری از  15اسفند لغایت 20فروردین مبلغ 19/000/000ریال در فرهنگیان و مرکزیت شهر  ،مبلغ 11/000/000ریال در شهرکهای
اقماری و جاده های مواصالتي داخل شهر (هزینه ایجاد غرفه با نظر شهرداری بر عهده شخص درخواست کننده مي
باشد).
ماده:33خودیاری شهروندان
شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
جهت مشارکت شهروندان محترم در امر آسفالت ریزی و جدول گذاری کوچه های سطح شهر %7 ،مبلغ برآوردی
واحد عمران به عنوان خودیاری دریافت خواهد شد.
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امضاء و مهرشهرداری میانه

تعرفه عوارض محلی سال 1399شهرداری میانه
تعرفه عوارض محلي و هزینه خدمات شهرداری میانه که درجلسه شماره .............مورخ ..............در........ماده و............
تبصره و جمعآ در ...........صفحه ،بنا به پیشنهاد شماره ..........مورخ..............شهرداری میانه در جلسه شماره
................مورخ..................شورای شهر به شماره ( ............................دفترشورا)مورخ ..............به تصویب رسید.

نام و نام خانوادگی و امضای اعضای شورای شهر (تصویب کننده)
آقای محمود علیلو

شهرداری میانه

آقای علی اکبری

شورای اسالمی شهر میانه

آقای جعفر شاهمحمدی

فرمانداری میانه

تعرهف عوارض محلی میاهن رد سال 1399
آقای اسالم صدری

آقای حیدر رجبی

آقای ابراهیم ایدری

آقای مهدی امینی
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مهر شورای اسالمی شهرمیانه

در مورخ ...........................تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات سال 1399شهرداری میانه که در جلسهه
شههماره...........................مورخ...........................در...........................ماده و ..........................تبصههره و جمعهها
در...........................صههفحه بههه تصههویب شههورای شهههر رسههیده بههه شههماره...........................
مورخ...........................تأیید میشود که شهرداری باید تا  15بهمن سال جاری نسهبت بهه انتشهارآگهی
عمومی اقدام و از اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود.

مهر و امضای فرماندار شهرستان ویژه میانه

شهرداری میانه

شورای اسالمی شهر میانه

فرمانداری میانه

