تبصره های دفترچه عوارض محلي سال  1400شهرداری ديزيچه
تبصره: 1
دراجرای جزء()2بند(چ)ماده()80قانون برنامه ششم توسعه مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي وكميته امداد امام(ره) با توجه به بودجه ساالنه كل كشوراحداث زيربنای
مسكوني آنها دريک طبقه(طبق الگو) تا 120مترمربع ودرموردخانوادههای معظم شهداء ،آزادگان وجانبازان  %25وباالتر احداث زيربنای مسكوني تا 120مترمربع
وتجاری20مترمربع مشروط به رعايت ضوابط شهرسازی برای يک نوبت معاف از پرداخت عوارض ميباشد .شهرداری در هنگام صدور پروانه ،معافيت را اعمال نموده و موظف
است با توجه به تبصره ذيل ماده  80قانون برنامه ششم توسعه از طريق مراجع ذيصالح درخصوص مطالبه معافيت اعمال شده اقدام نمايد(.تبصره ماده  : 80هرگونه تخفيف،
بخش ودگي حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي ساالنه كشور است  .درغيراين صورت بخشودگي و حقوق و عوارض
شهرداری ممنوع است ).
تبصره: 2
برای احداث يک واحد مسكوني (حداكثرتا  300مترمربع زيربنا) كه درتملک مسجد جهت اسكان روحاني و خانه عالم باشد صدور پروانه ساختماني مشروط به رعايت كليه
ضوابط ومقررات شهرسازی از عوارض معاف مي باشد.
تبصره: 3
مالكين كليه واحدهای مسكوني كه دارای پروانه ساختماني معتبر(ازلحاظ مدت اعتبار) ميباشند بنا به ضرورت اگرخواستار تعويض و تغيير نقشههای ساختماني بدون افزايش
مساحت زيربنا وتعداد واحد ونوع استفاده باشند شمول پرداخت مجدد عوارض صدورپروانه ساختماني نخواهند بود.
تبصره:4
پروانه های ساختماني مسكوني ،تجاری  ،صنعتي و ...كه مراحل صدور پروانه آنها منتهي به پايان سال انجام و تسويه حساب پرونده بصورت نقد ويا اقساط انجام شده باشد
درصورتيكه صدور پروانه به سال جديد منتقل گردد مشمول عوارض جديد نخواهند بود.

تبصره: 5
اخذ هرگونه وجهي درهر مرحله وتحت هرعنوان (خودياری ،همياری و )...برخالف مفاد اين تعرفه از متقاضيان صدور پروانه ساختماني ممنوع وغيرمجازميباشد.
تبصره: 6
عوارض پذيره واحدهای صنعتي درصورتيكه جبهه اصلي واحد مربوطه دارای ارزش معامالتي باشد برابرآن ،درغيراين صورت معدل بيشترين وكمترين ارزش معامالتي
شهرمالك عمل خواهد بود.
تبصره :7
برای صدور پروانه ساختماني واحدهای مسكوني ،تجاری اداری  ،فرهنگي  ،آموزشي ،بهداشتي و ورزشي درهنگام نوسازی و تجديد بنا با هرقدمت ،حداكثر درحد متراژ وتعداد
دهنه و وضعيت مندرج در پروانه قبلي ويا آخرين گواهي يا پايانكار ويا عدم خالف  ،عوارض زيربنا وپذيره برابر تبصره  6تعرفه 1-2منظور خواهد شد ،مشروط به اينكه
ساختمانهای فوق از نظر شهرداری مجاز شناخته شوند.
تبصره: 8
بند ( : ) 1عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهای نظامي انتظامي و امنيتي مطابق با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختماني زيربنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني تک
واحدی به ازای هر متر مربع خواهد بود( .حذف گردد)
بند( : )2كليه فضاهای آموزشي وپرورشي واداری حوزه های علميه ،مساجد ،تكايا ،حسينيه ها  ،امامزاده ها  ،اماكن مقدسه و متبركه از پرداخت عوارض معاف مي باشند .چنانچه
هيأت امنای اين اماكن متقاضي صدور پروانه ساختماني به منظور احداث اعياني واحدهای تجاری باشند  ،طبق تعرفه تجاری پس از تأييد اداره اوقاف (موضوع نامه شماره
 89/234991مورخ  89/5/25رئيس ستاد پشتيباني و هماهنگي امور مساجد كشور) عمل مي گردد.
تبصره ( : )3شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات عمومي غير دولتي و واحدهای وابسته به آنها كه با اصول بازرگاني اداره مي شوند  ،مشمول تعرفه
عوارض پذيره يک واحد تجاری برای صدور پروانه ساختماني مي باشند.
تبصره: 9خيرين مسكن ساز ازپرداخت عوارض پروانه مسكوني تا100مترمربع زيربنا معاف مي باشند(.ماده80قانون شهرداری ها،ماده 6بهزيستي).

تبصره  :10خيرين مدرسه سازكه %30هزينه ساخت وساز را شخصا هزينه كنندازپرداخت عوارض شهرداری معاف هستند.
تبصره : 11بمنظور تشويق احداث پاركينگ دراماكن مسكوني وتجاری متراژ اعياني پيلوت وپاركينگ در محاسبه عوارض منظور نخواهد شد.
تبصره  :12معلوالن عزيز طبق تبصره  2ماده  9قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن مصوب ارديبهشت سال  1383از پرداخت هزينههای (عوارض) صدور پروانه ساختماني تا
 120مترمربع زيربنا مسكوني مشروط به رعايت ضوابط ومقررات شهرسازی معاف ميباشند.

تبصره : 13عوارض صدور پروانه مسکوني در بافت فرسوده
به منظور احياء بافت فرسوده و تشويق شهروندان به بازسازی ،نوسازی  ،مقاوم سازی و احداث بناهای مسكوني واقع در آن و با توجه به مصوب قانوني مبني بر تقبل پرداخت
 50%باقيمانده توسط دولت اين گونه بناها از پرداخت  %50عوارض (صدورپروانه ساختمان،تراكم ساختماني مجاز) معاف مي باشند( .فقط درزمان صدورپروانه ساختماني).
تبصره :14كاهش عوارض كليه واحدهای توليدی بخش كشاورزی:
( -1دستورالعمل معاونت هماهنگي عمراني استانداري 20/3/72907مورخ)99/08/05
الف-بند :3عوارض مربوط به سالن مسقف مرغداري ،دامداري اعم از صنعتي ،سنتي و امثالهم و سالن پرورش قارچ با يك چهارم تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.
ب -بند : 4كليه گلخانه ها و محل كشت آن ها با هر نوع سازه از پرداخت عوارض معاف و عوارض ساير تأسيسات جانبي نيز با احتساب  10درصد تعرفه مصوب بخش
كشاورزي قابل محاسبه مي باشد .ضمنا اتاق كارگري بر اساس تعرفه مسكوني محاسبه مي شود.
 -2بموجب بند  3تصويبنامه شماره 46826ت57429ه مورخ  99/4/31هيئت محترم وزيران حصاركشي (فنس كشي) باغ ها مشروط به اينكه موجب تفكيك و قطعه
بندي اراضي نشود اقدام تكميلي مورد نياز كشاورزي محسوب و مشمول ماده  101اصالحي قانون شهرداري ها نخواهد شد.
 -3مالكيني كه دريك قسمت از زمين مزروعي خوددامداري ياگلخانه احداث كنندبشرطي كه ديواركشي نكنند مشمول ماده  101قانون اصالحي شهرداري ها نخواهند بود.

 -4نقشه هاي گلخانه با مهر نظام مهندسي كشاورزي توسط شهرداري ها قابل پذيرش مي باشد.
 -5تعرفه نظام مهندسي در استان  -1براي سايه بان  -2هانگارد گاوداري  -3دامداري ها %17/5،با ضريب تكرار اعمال شود.
 -6مرغداري ها و ساير ساختمان هاي دامداري ها نظير ساختمان انبار خوراك و ساختمان شيردوش بر اساس  25درصد تعرفه سازمان محاسبه شود و در موارد تكرار به
ازاي هر تكرار با ضريب تكرار مورد عمل سازمان محاسبات انجام شود.
سازه نقشه هاي تهيه شده توسط نظام مهندسي كشاورزي مالك عمل مراجع صدور پروانه قرار گيرد.
تبصره : 15ارزش محاسباتي درسال1400
 :Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

شهرداري ديزيچه سال

(تعرفه شماره)1-2

رديف

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادسال1400

1

زيربناي كمتر از  60مترمربع

k=0/85 p

k=0/85 A

2

از زيربناي 60تا 100مترمربع

k=1 p

k=1 A

3

از زيربناي 100تا 200متر مربع

k=1/45 p

k=1/45 A

4

از زيربناااي  200تااا300متاار

k=1/80 p

k=1/80 A

مربع
5

از زياار بناااي  300تااا400

k=2 p

k=2 A

مترمربع
6

از زيربناي  400مترمربااع تااا

k=2/5 p

k=2/5 A

 500مترمربع
7

از زيربناي  500مترمربااع تااا

k=3 p

k=3 A

 600مترمربع
8

از زيربناي 600مترمربع به باال

:Sمساحت زيربناء خالص(موثر)
:Kضريب
 :Aارزش محاسباتي سال 1400ميباشد.
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k=3/6 p

k=3/6 A

منشأ قانوني
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k×s

توضیحات
تبصره ( :) 1منظور ازواحد مسكوني تك واحدي،اعياني است كه درسطح و يا هر طبقه  ،بيش از يك واحد احداث نشود
و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي گردد و در اينگونه موارد نحوه
محاسبه عوارض زير بنا ( احداث اعياني مسكوني ) از نوع مجتمعهاي مسكوني مالك عمل خواهد بود .
تبصره ( : ) 2در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر  ،سونا  ،جكوزي (خارج از اعياني) با رعايت ضوابط و
مقررات شهرسازي ،به ازاي هر متر مربع; مطابق رديف5قيمت پيش نهادي قابل وصول ميباشد.
تبصره(:) 3مساحت پاركينگ وخرپشته شامل محاسبه عوارض نميگردد.سقف متراژخرپشته برابر ضوابط طرح تفصيلي
بوده و بيش از آن در حكم اضافه بنا و عالوه بر جريمه مشمول عوارض نيز خواهد بود.
تبصره ( : )4ساختمانهايي كه بدون پروانه احداث ميگردد درصورت ابقاء بنا از طريق كميسيون ماده صد باتوجه به
دادنامه شماره  587مورخه  83/11/25و همچنين دادنامه شماره  486مورخه  85/2/3هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري مبني برقانوني بودن وصول عوارض،عالوه برجرائم كميسيون ماده،100عوارض قابل محاسبه و وصول ميباشد/.
تبصره ( :)5جرائم كميسيون ماده صد مبني بر سال احداث تعيين ميگردد ،اما عوارض مربوطه در سال مراجعه به روز
قابل محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ( :)6درصورت نوسازي بناهاي موجود مسكوني زير15سال ساخت ويا از قبل تاسيس شهرداري يا داراي پروانه
ساختماني از مراجع ذيصالح كه اقدام به تجديد و نوسازي بنا بنمايند تا مساحت موجود  %50تخفيف در عوارض زير
بنا اعمال مي گردد(.مستند به تطبيق عكس هوايي،كروكي بازديد محل)
تبصره(:) 7اتاقك سرايه داري ونگهباني وسرويس بهداشتي درمجتمع هاي تجاري براساس زيربناي مسكوني محاسبه
مي گردد(بند3تعرفه)7-2
تبصره( :) 8عوارض اين تعرفه براي كليه بناهاي خارج ازمحدوده ودرحريم كه داراي مجوزاز جهاد كشاورزي و راي
كميسيون ماده100مبني برابقا مي باشند براساس باغ وويالمحاسبه گردد.
تبصره(:)9امالكي كه درزمان صدورپروانه ساختمان مشمول تعريض ميگردند ،به ازاء اجراي هريك مترمربع تعريض
ازمعافيت ريالي يك مترمربع عوارض پروانه مسكوني(درتراكم ومنطقه مجاز) برخوردارخواهند شد.
توجه :به تراكم مازاد برپايه تا ارتفاع وسطح مجازطبق نقشه طرح جامع عوارض زيربنا تعلق نمگيرد.
تبصره( –10پاركينگ+بالكن+مشاعات مسكوني)-زيربناي كل مسكوني=زيربناي خالص مسكوني

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

1

استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شماره )2-2

رديف

نوع عوارض

𝟏𝐬 × 𝐩𝟓𝟒𝐬 × 𝟏/
𝐍 × 𝟎𝟎𝟏

𝟏𝐬 × 𝐀𝟓𝟒𝐬 × 𝟏/
𝐍 × 𝟎𝟎𝟏

1

زيربناااي كمتاار 200

از زيربنااااي  200تاااا

𝟏𝐬 × 𝐩𝟐 × 𝐬
𝐍 × 𝟎𝟎𝟏

𝟏𝐬 × 𝐀𝟐 × 𝐬
𝐍 × 𝟎𝟎𝟏

از زير بناي 400تا 600

𝟏𝐬 × 𝐩𝟐 × 𝐬
𝐍 × 𝟎𝟎𝟏
𝟏𝐬 × 𝐩𝟐 × 𝐬
𝐍 × 𝟎𝟎𝟏

𝟏𝐬 × 𝐀𝟐 × 𝐬
𝐍 × 𝟎𝟎𝟏
𝟏𝐬 × 𝐀𝟐 × 𝐬
𝐍 × 𝟎𝟎𝟏

مترمربع
2

400مترمربع
3

مترمربع
4

زيربناي 600مترمربااع
به باال

منشأ قانوني

:Sمساااااااحت زيربناااااااي كاااااال :Sمساااااااحت زيربناااااااي كاااااال
مسكوني(ناخالص)
مسكوني(ناخالص)
:S1مسااااااااااحت زيربنااااااااااي :S1مساااااااااااحت زيربناااااااااااي
موثرمسكوني(خالص)
موثرمسكوني(خالص)
 : Nتعداد واحد
 : Nتعداد واحد
 =Pقيمت منطقه بندي سال  94مالك  :Aارزش محاسباتي سال 1400ميباشد.
عمل سال  1396ميباشد
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تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

توضیحات
تبصره ( : )1منظور از واحد مسكوني چند واحدي اعياني است كه با اخذ مجوز الزم از شهرداري
و يا در هر طبقه بيش از يك واحد مسكوني احداث گردد.
تبصره (: )2درخصوص تعاوني هاي مسكن (كاركنان دولت) مبناي سطح زيربناعبارتست از
متوسط زيربناي هرواحدكه ازتقسيم سطح كل زيربنابرتعدادواحدهاي مسكوني حاصل ميشود.
تبصره ( : )3با توجه به امكان دسترسي يكسان به طبقات و نظر به اينكه طبقات باالترداراي
ارزش بيشتري مي باشند لذا در مجتمعهاي داراي آسانسور  %10به قيمت پيشنهادي اضافه مي
گردد.
تبصره ( : )4مساحت پاركينگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمي گردد( .باتوجه به رأي
ديوان عدالت اداري به شماره 587مورخ )83/11/25
تبصره ( : )5در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر  ،سونا  ،جكوزي (خارج از
اعياني) با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر متر مربع مطابق رديف2قيمت
پيشنهادي قابل وصول مي باشد .چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در
عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي گيرد.
تبصره :6ساختمانهايي كه بدون پروانه احداث مي گردد درصورت ابقاء بنا توسط كميسيون
ماده صد با توجه به دادنامه شماره  587مورخه  82/11/25و همچنين دادنامه شماره48مورخه
 85/2/3هيات عمومي ديوان عدالت اداري  ،مبني بر قانوني بودن وصول عوارض عالوه برجرائم
كميسون ماده صد  ،عوارض مربوطه نيز به روز قابل محاسيه و وصول خواهد بود.
تبصره :7درصورت نوسازي بناهاي مذكور (اين تعرفه ) قبل از تاسيس شهرداري يا داراي پروانه
ساختماني از مراجع ذيصالح كه اقدام به تجديد يا نوسازي نمايند  %50تخفيف در عوارض زير
بنا اعمال مي گردد.
تبصره –8منظور زيربناي ناخالص مجموع زيربنا كل مسكوني ميباشدو خالص كساار مساااحت
(پاركينگ+بالكن+مشاااعات مسااكوني،تراكم سااطح)-زيربناااي كاال مسااكوني=زيربناي
موثرمسكوني
 : kضريب

:Nتعدادكل واحد  : sمساحت زيربناي كل مسكوني(ناخالص)

 : 1Sمساحت زيربناي موثر مسكوني(خالص)
تبصره( –8پاركينگ+بالكن+مشاعات مسكوني)-زيربناي كل

مسكوني=زيربناي خالص مسكوني

استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 99

(تعرفه شماره )3-2

نوع عوارض

رديف

)] × s

( 𝐤𝐏[𝟏 +

1

عوارض پذيره در زير زمين

2

عوارض پذيره در همکف

3

عوارض پذيره اول

4

عوارض پذيره دوم

5

عوارض پذيره سوم

6

عوارض پذيره در انباری وانباری باز (تجاری)

7

عوارض پذيره نيم طبقه (بالکن داخلي)

)(l−lo)+(h−ho
10

( kA[1 +

𝟓𝐊 = 𝟖/

𝟓𝐊 = 𝟖/

𝟓𝐊 = 𝟏𝟒/

𝟓𝐊 = 𝟏𝟒/

𝟑𝐊 = 𝟕/

𝟑𝐊 = 𝟕/

𝟓𝐊 = 𝟒/

𝟓𝐊 = 𝟒/

𝟎𝟗𝐊 = 𝟐/

𝟎𝟗𝐊 = 𝟐/

𝟑𝐊 = 𝟕/

𝟑𝐊 = 𝟕/

𝟎𝟏 = 𝐊

𝟎𝟏 = 𝐊

منشأ قانوني
بند16ماده 71قانون مسوم به شوراهاو تبصره 1ماده  50قانون مالياتبر ارزش افزوده

)𝐨𝐡 (𝐥 − 𝐥𝐨) + (𝐡 −
𝐬 × ])
𝟎𝟏

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

توضیحات
تبصره ( : )1عوارض پذيره زيرزمين (پايين تر از همكااف) چنانچااه قابلياات
تجاري شدن را داشته باشد  ،به ازاي هر طبقه پايين تر از زياارزمين اول %10
كمتر از عوارض پذيره زيرزمين اول و جهت انباااري  %20كمتاار از زياارزمين
طبفه اول براي هر مترمربع محاسبه و وصول خواهد بود.
تبصره ( : )2در صورت نوسازي بناهاي تجاري موجود با قدمت زير15سااال و
يا داراي پروانه ساختماني تجاري از شهرداري يا مجااوز كاااربري تجاااري از
كميسيون ماده پنج و با ابقاء توسط كميسيون ماده %50 ، 100عوارض پااذيره
تا ميزان مساحت اعيان قبل به نرخ روزمالك محاسبه ووصول ميگردد.
تبصااره ( : )3ماادارك اثبااات تجاااري بااودن ملااك قباال از تأساايس
شهرداري(سال)1372شامل حداقل دو مورد از  :پروانه كسااب از اتحاديااه ،
قبوض آب ،برق ،گاز ،برگ پرداخت ماليات ساليانه ،پروانه تجاري مبنااي باار
تجاري بودن آن از مراجع ذيصالح است كه در اين صورت وضااعيت موجااود
تلقي شده و مشمول پرداخت عوارض اين تعرفه نخواهد شد.
تبصره  :4در صورت داشتن تخلقات ساختماني اين عوارض پس از ابقاااء بنااا
توسط كميسيون ماده صد ،باتوجه به آراء  587مو رخه  83/11/27و دادنامه
 48مورخه  85/2/3هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قابل وصااول خواهااد
بود.

 : Lدهنه طول به متر  :LO ،طول دهنه مجاز به متر= 3/5عرض دهانه مفيد
 :Hارتفاع به متر(از كف تا زيرسقف)  :Ho ،ارتقاع مجاز به متر =3/5
 : 1عدد ثابت ،

 : kضريب، A

: sجمع كل مساحت مفيد قسمت تجاري

 :Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

شهرداري ديزيچه

شوراي اسالمي شهر ديزيچه
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استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شماره )4-2

نوع عوارض

رديف

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال1400

منشأ قانوني

)𝐨𝐡 𝐍 + (𝐥 − 𝐥𝐨) + (𝐡 −
( 𝐤𝐀 [𝟏 +
𝐬 × ])
𝟎𝟏

4

تبصره ( : )1درمحاسبه عوارض پذيره مجمتع هاي تجاري مانند پاساژ ،تيمچه  ،سراي و امثالهم  ،عمق جبهه اول برابر
ضرايب مصوب و مازاد برآن معادل  %80قيمت منطقه اي جبهه در صورتيكه از جبهه دوم كمتر نباشد و در صورت

همکف

K=14/5

K=14/5

اول

K=7/3

K=7/3

د وم

K=4/5

K=4/5

سوم وبه بال

K=2/9

K=2/9

انباری

K=7/3

K=7/3

نيمطبقه

K=10

K=10

دفتركار و خدماتي

s×)N+12( ×1/3 P

s×)N+12( ×1/3 A

پزشکي

s×)N+12( ×1/75 P

s×)N+12( ×1/75 A

بند16ماده 71قانون مسوم به شوراهاو تبصره 1ماده  50قانون مالياتبر ارزش افزوده

زيرزمين

K=8/5

K=8/5

=Nتعدادواحدكه حداقل  2ميباشد.

چندواحدی بادهانه وارتفاع غيرمجاز :
)𝐨𝐡 𝐍 + (𝐥 − 𝐥𝐨) + (𝐡 −
( 𝐤𝐀 [𝟏 +
𝐬 × ])
𝟎𝟏

شهرداري ديزيچه

توضیحات

.

يكپارچه بودن عمق جبهه مالك عمل خواهد بود و در واحدهائي كه دهنه مجاز و ارتقاع مجاز رعايت نگردد فرمول
تعرفه  3-2دفترچه بكنواخت دراين تعرفه نيز لحاظ مي گردد.
تبصره ( : )2واحدهاي تجاري كه به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي شوند  ،فضاي باز مشاعي كه در طول ارتفاع
ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي نمايد مشمول عوارض پذيره نخواهد بود .در كليه
كاربريها  ،كه برحسب طرح جامع و تفضيلي احداث مي گردند  % 20 ،عوارض مربوطه بعنوان ارزش افزوده ناشي از تهيه
طرح جامع و تفضيلي قابل وصول خواهد بود .
تبصره ( : )3در صورت نوسازي بناهاي تجاري موجود كه داراي پروانه ساختماني تجاري از شهرداري يا مجوز كاربري
تجاري از كميسيون ماده پنج با ابقاء توسط كميسيون ماده صد مي باشند،پرداخت عوارض متلعقه به ميزان مساحت
قبل برابر  %50عوارض پذيره مالك محاسبه قرار مي گيرد.
تبصره ( : )4عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح مصوب تعيين مي گردد.
تبصره  :5تاسيسات جاني اعم از پست برق و سرويس بهداشتي و نماز خانه ½ عوارض مربوطه قابل وصول خواهد بود.
تبصره:6واحدهاي بدون پروانه ساختماني در صورت احداث بناء بدون پروانه و ابقاء بناء توسط كميسيون ماده صد به
استناد آراء ديوان عدالت اداري عوارض اين تعرفه قابل وصول خواهدبود.
 : Lطول دهنه مجاز يا ميانگين متراژ دهنه هاي غيرمجاز  : LOطول دهنه مجاز به متر= 3/5عرض دهانه مفيد .
 :Hارتفاع به متر(از كف تا زيرسقف) يا ميانگين ارتفاع غيرمجاز،

 : 1عدد ثابت : k ،ضريب  : Aقيمت پيشنهادي سال:N 1400تعدادكل واحد : sجمع كل مساحت مفيد قسمت تجاري
توجه:براي محاسبه عوارض دفتركارخدماتي وپزشكي صرفاازفرمول ويژه خوداستفاده مي شود.
 :Aارزش محاسباتي سال 1400ميباشد.

شوراي اسالمي شهر ديزيچه
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 :Hoارتقاع مجاز به متر =3/5

استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شمار ه )5-2

زيرزمين

k= 5 p

k= 5 A

همکف

k= 8 p

k= 8 A

اول

k= 4/4 p

k= 4/4 A

دوم به بعد

k= 3/3p

k= 3/3A

انباری

k= 5p

k= 5A

نيم طبقه

k= 8p

k= 8A

تبصره يك ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

1

-

-

k×s

منشأ قانوني

 =Sمساحت =k ،ضريب  : Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

شهرداري ديزيچه

به استناد بند  16ماده  71وماده 77 :5قانون شوراها

رديف

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

توضیحات

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

5

تبصره -1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهاي اداري مي باشد كه رعاياات ضااوابط و
مقررات مربوط از جمله طرح مصوب ( هادي ،تفصيلي ) حسب مورد ،مالك عمل قرار مااي
گيرد .
تبصره -2شركتهاي دولتي كه براساس قانون تجااارت اداره ميشااوند تجاااري محسااوب
ميشوند.
تبصره -3ساختمان اداري :شامل كليه ساختمانهاي ادارات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي
وابسته به دولت مدنظرميباشد.درصورت داشتن تخلفات ساختماني پس ازابقاءبناتوسااط
كميسيون ماده صدمستندبه آراء587مورخه83/11/27ودادنامه 48مورخه 85/2/3هيئت
عمومي ديوان عدالت اداري عوارض موضوع اين تعرفه قابل وصول مي باشد.

استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شمار ه )6-2

-

-

k×s

k×s

𝐏 𝒌 = 5/5

𝐀 𝒌 = 5/5
K=10A

1

عوارض پذيره در زيرزمين

2

عوارض پذيره در طبقه همکف

K=10p

3

عوارض پذيره در طبقه اول

k=7 P

k=7 A

4

عوارض پذيره در طبقه دوم

k=7 P

k=7 A

5

عوارض پذيره در طبقه سوم به بال

k=5 P

k=5 A

6

عوارض پذيره در نيم طبقه

k=6 P

k=6 A

7

عوارض پذيره در دفتر كار

K=7p

K=7A

8

اداری

k=10 P

k=10 A

9

عوارض پذيره واحدهای خدماتي و كارگاهي

k=11 P

k=11 A

10

عوارض پذيره واحدهای انباری وكانکس

k=5 P

k=5 A

منشأ قانوني

 :Aارزش محاسباتي سال 1400ميباشد.
=kضريب

 =Sمساحت

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77قانون شوراها تبصره يك ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

رديف

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

توضیحات
بند :1وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهائي كه كاربري واحد مورد نظر صنعتي
باشد و يا آنكه كاربري غيرمرتبط بوده كه با طرح موضوع در كارگروه امور زيربنايي و
يا كميسيون ماده  5حسب مورد تعيين كار بري مي گردد ،عالوه برعوارض متعلقه
_عوارض پذيره مطابق با تعرفه قابل وصول مي باشد يا اينكه از طريق كميسيون ماده
صد ابقاء بنا صادرگرددنيز قابل وصول مي باشد.
بند -2دكلهاي مخابراتي برابر اين تعرفه محاسبه ميگردد و ارتفاع دكل در ضرايب
ضرب ميگردد.
بند :3چنانچه در قسمتي از كاربري مذكور واحد مسكوني احداث گردد ،عوارض آن
مطابق با تعرفه هاي مربوطه قابل وصول خواهد بود كليه تاسيسات جانبي برابر تعرفه
مربوط محاسبه ميگردد.
بند :4واحدهاي صنعتي شامل كارخانه ها و كارگاه هاي آهن فروش – بلوك زني –
دامداريها،فروش مصالح ساختماني و ضايعات آهن آالت باربريها و واحدهاي مشابه
كه عالوه برقسمت هاي مسقف و احداثي از فضاي بازبه عنوان انبار استفاده مي شود
به ازاء فضاي باز معادل  %30عوارض اين تعرفه نيز محاسبه و قابل وصول ميباشد.
بند  :5مبناي محاسبه ووصول اين تعرفه در صورت داشتن تخلفات ساختماني پس از
ابقاء بنا توسط كميسيون ماده  100مستند به رأي 587مورخه  83/11/25و همچنين
دادنامه شماره  48مورخه  85/2/3هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر قانون
بودن وصول عوارض قابل وصول مي باشد.
بند :6واحدتجاري كه در واحد صنعتي و كارگاهي احداث مي گردد برابر تعرفه
تجاري محاسبه و قابل وصول مي باشد.
بند :7عوارض پذيره تأسيسات شهري از قبيل آب  ،پستهاي برق وگاز و مخابرات برابر تعرفه
خدماتي موضوع نامه شماره1/42/69714مورخ94/9/14دولات باا بخاش خصوصاي محاسابه
ميگردد.

شهرداري ديزيچه

شوراي اسالمي شهر ديزيچه
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استانداري اصفهان

(تعرفه شمار ه )7-2

نوع عوارض

رديف

مجوز براي هتل ها و اماكن گردشاگري و

k×s

k×s

K=10p

برارزش افزوده.

1

عوارض پذيره صدور پرواناه و ياا صادور

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

منشأ قانوني

K=10A

مسافرخانه ها به ازاي هر متر مربع
2

فضاهاي تجاري خارج از ساختمان اصلي
هتل به ازاي هرمتر مربع

3

تاالرها پذيرايي و سالن هاي پذيرايي و
رستورانها

4

K=14p

K=14A

K=15p

K=15A

نيم طبقه داخلي تاالرهاي پذيرايي،سالن ها

K=14p
شهرداري ديزيچه

K=14A
شوراي اسالمي شهر ديزيچه
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به استناد بند  16ماده  71و ماده  77قانون شوراها تبصره يك ماده  50قانون ماليات

فرمول

شهرداري ديزيچه سال 1400

توضیحات
بند ( :)1به استناد ماده  8قانون توسعه صنعت ايران گردي و جهان گردي مصوب
 1370/7/7عوارض پذيره صدور پروانه براي هتل ها و اماكن گردشگري و مسافر
خانه ها برابر بخش صنايع خواهد بود.
بند ( :)2به استناد بند  4ماده  22قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از
مقررات مالي دولت مصوب  ،1384/8/15عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش
تراكم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به
شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد (با تقاضاي سازمان گردشگري)
بند ( :) 3درصورتي كه ساختمان مسكوني احداث گردد (سرايه داري و  )...عوارض
مربوطه براساس عوارض مسكوني محاسبه و اخذ گردد(.تبصره،7تعرفه)2-1
بند( :) 4در صورت داشتن تخلف ساختماني پس از ابقاء بنا توسط كميسيون ماده
 100مستند به رأي  587مورخه  83/11/25و هم چنين دادنامه شماره  48مورخه
 85/2/3هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  ،مبني بر قانوني بودن وصول عوارض ،
عوارض مربوطه قابل وصول خواهد بود.
تبصره:عوارض آالچيق دركليه تعرفها به استناد تعرفه 19-2اعمال گردد.
 =Sمساحت اعياني =kضريب
 :Aارزش محاسباتي سال 1400ميباشد.

استانداري اصفهان

(تعرفه شمار ه )8-2

رديف

شهرداري ديزيچه سال 1400

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

منشأ قانوني

توضیحات

-

-

k×s

به استناد بند 16

تبصره ( : )1با توجه به تبصره يك ماده  181قانون پنجم توسعه كشور صدور هرگونه مجوز

ماده  71و ماده

k×s

K= 4/5A

احداث بنا در بخش مدارس و ساختمانهاي اداري و واحدهاي آموزشي اداره آموزش و

K= 4/5p

K= 6A
K= 4A

1

زيرزمين

2

همکف

3

طبقه اول

K= 6p

4

طبقه دوم

K= 4p

K= 3A

5

طبقه سوم به بال

K= 3p

K= 1/5A

6

انباری

K= 1/5p

K= 3A

 77قانون شوراها
تبصره يك
ماده  50قانون
ماليات
افزوده

برارزش

پرورش مشمول پرداخت عوارض مربوطه مي باشد و قسمتهاي سرايداري برابر مسكوني
محاسبه مي گردد.
تبصره ( : )2مساجد ،تكايا ،حسينيه ها  ،امامزاده ها  ،اماكن مقدسه و متبركه از پرداخت
عوارض معاف مي باشند چنانچه هيأت امناي مساجدمتقاضي صدور پروانه ساختماني به
منظور احداث اعياني واحدهاي تجاري باشند طبق تعرفه تجاري پس از تأييد اوقاف
(موضوع نامه شماره  89/234991مورخ  89/5/25رئيس ستاد پشتيباني و هماهنگي امور
مساجد كشور) عمل مي گردد.
تبصره ( : )3شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات عمومي غير دولتي و
واحدهاي وابسته به آنها كه با اصول بازرگاني اداره مي شوند  ،مشمول تعرفه عوارض پذيره
يك واحد تجاري براي صدور پروانه ساختماني مي باشند.

 =Sمساحت اعياني =kضريب

تبصره( :)4درصورت داشتن تخلف و احداث بنا بدون پروانه واحد اين موضوع اين تعرفه

 :Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

پس از ابقاء بنا توسط كميسيون ماده صد به استناد آراء ديوان عدالت اداري اين تعرفه قابل
وصول خواهد بود.
تبصره( :)5خيرين مسكن ساز ازپرداخت عوارض پروانه مسكوني تا100مترمربع زيربنا معاف
مي باشند(.ماده80قانون شهرداري ها،ماده 6بهزيستي).
تبصره ( :)6خيرين مدرسه سازكه %30هزينه ساخت وساز را شخصا هزينه كنندازپرداخت
عوارض شهرداري معاف هستند.
تبصره ( :)7خيرين سالمت كه جهت ساخت وساز فعالياات مينماينااد درصااورت معرفااي از
سااوي دانشااگاه علااوم پزشااكي اسااتان ،عااوارض مربوطااه باكاااهش  30درصدمحاساابه
ميشودودرصورت تغييركاربري براساس تعرفه روزوبدون كاهش ،شهرداري مطالبات خود را
وصول مي نمايد .ودرصورتي كه زمين توسط خيرين تهيه شود باكاااهش 35درصدمحاساابه
مي شود .اين كاهش عالوه بر تخفيفات عمومي مصوب شوراي اسالمي شهر مي باشد.
تبصره( :)8عوارض سرويسهاي بهداشتي – نمازخانه و پست برق(خدماتي) برابر يك دوم
اين تعرفه محاسبه و وصول گردد .

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

شهرداري ديزيچه
8

استانداري اصفهان

(تعرفه شمار ه ) 9 -2

رديف

شهرداري ديزيچه سال 1400

K=8p

K=8A
K=11 A

1

عوارض پذيره زير زمين

2

عوارض پذيره همكف

K=11 P

3

عوارض پذيره طبقه اول

K=6/6 P

K=6/6 A

4

عوارض پذيره طبقه دوم

K=6 p

K=6 A

5

عوارض پاذيره طبقاه ساوم و

K=5/5 p

K=5/5 A

باالتر
6

عااوارض پااذيره انباااري در
زيرزمين و طبقات
شهرداري ديزيچه

 50%عوارض در همان

 50%عوارض در

طبقات

همان طبقات

قانون ماليات برارزش افزوده

-

k×s×N

k×s×N

منشأ قانوني 94
به استناد بند  16ماده  71و ماده  77قانون شاوراها تبصاره ياك مااده 50

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

توضیحات
 -1واحدهاي پزشكي كه به صورت تك واحدي در طبقات باشند در محاسبه
عوارض  Nبرابر عدد يك و در چند واحدي مجموعه اي تعداد واحد درهر
طبقه محاسبه و لحاظ مي گردد.
 -2داروخانه ها در زمره مراكز تجاري محسوب و برابر تعرفه محاسبه و قابل
وصول خواهد بود.
 -3مطب پزشكان و صنوف وابسته درصورت تقاضاي صدور پروانه ساختماني
مختلط (مسكوني -تجاري) در يك بنا داشته باشند مشروط به اينكه مغاير
با ضوابط و مقررات طرح نباشد عوارض متعلقه براي زير بناي تجاري و غيره
هر يك به طور جداگانه و براساس تعرفه مربوطه قابل وصول مي باشد.
 -4ساختمانهايي كه بدون پروانه احداث مي گردد و پس از ابقا بنا توسط
كميسيون ماده صد هستند به آراء ديوان عدالت اداري عوارض اين تعرفه
قابل وصول مي باشد.
 =Sمساحت اعياني  = N،تعداد واحد =kضريب
 :Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

استانداري اصفهان

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

9

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شمار ه )10-2

1

عوارض صدور مجوز حصارها و

L × H × 22p

L × H × 22A

ديوار كشي درحريم

2

اار و
عوارض صدور مجوز حصا

L × H × 31p

L × H × 31A

ديوار كشي كارگاهي

3

ااز
اوز مخا
عوارض صدور مجا
آب

حجم مخزن بر

حجم مخزن بر

متر مكعب×  25pمتر مكعب× A
25

4

عااوارض حصااارها كشااي

L × H × 4P

L × H × 4A

درمناااااطک مسااااکوني
وتجاری(محدوه خدمات)
(ارزش محاسباتي زيريابرابر  18000ريال)

5

عااوارض حصااارها كشااي

L × H × 3P

درمناااااطک مسااااکوني
وتجاری(محدوه خدمات)

(ارزش محاسباتي باالتراز18000ريال)

L × H × 3A

منشأ قانوني
به استناد بند  16ماده  71و ماده  77قانون شوراها تبصره يك ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

رديف

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

توضیحات
تبصره( : )1صدور مجوزحصاركشي از سوي شهرداري با ارائه اسناد مالكيت رسمي و با درخواست مالك
انجام مي پذيرد(.صدورمجوزحصاركشي داللت برتفكيك ملك نمي باشد).
تبصره ( : ) 2صدور مجوز حصاركشي بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي شده وهيچگونه
مجوزي درجهت احداث بنا محسوب نمي شود و مراتب مي بايست در مجوز صادره و زمان اعتبار از سوي
شهرداري صراحتاً قيد شود .در صورتي كه بدون مجوز اقدام به احداث حصار بنمايد پس از رأي كميسيون
مبني بر ابقاء بنا قابل وصول مي باشد.
تبصره ( :) 3چنانچه مدارك معتبري همچون صدور احكام و آراء قطعي از سوي مراجع و محاكم قضائي و
ذيصالح مبني بر تشكيك و يا نفي ما لكيت متقاضي به شهرداري ارائه شود ،صدور مجوز حصاركشي
متوقف خواهد شد.
تبصره ( :)4حداكثرارتفاع مجاز جهت حصار  2/5متر مي باشد كه با تركيب ديوار و فنس يا نرده مطابق
ضوابط طرح تفصيلي شهر احداث خواهد شد( .شهرداري مكلف است ارتفاع ديوار و فنس را به تفكيك در
مجوز صادره درج نمايد) و در صورت عدم رعايت ارتفاع به ازاء هر  50سانت

 % 10به قيمت پيشنهادي

اضافه مي گردد.
تبصره ( ) 5موارديكه با مجوز مديريت جهاد كشاورزي با رعايت تبصره يك ماده يك حفظ كاربري باغات
صرفاً فنس مي باشد  %50عوارض طبق تعرفه هاي اين صفحه اخذ خواهد شد.

تبصره(  :)6در واحدهاي تجاري ومسكوني وغيره هنگام صدور پروانه ساختماني قابل وصول نمي باشد.
تبصره(:)7رعايت ماده  110قانون شهرداري بناهاي مخروبه،غيرمناسب بابافت محلي و ...الزامي است .

بند :1اگرشهرداري به هردليل(قصورمالك،مبلمان شهري،ايمن سازي)... ،راسااقدام نمايد،عالوه
براخذهزينه انجام شده%10،مازادبرعوارض اين تعرفه نيزازمالك اخذخواهدشد.
تبصره(:)8شهرداري مجاز است به منظورتشويق به راه اندازي وانتقال مشاغل وكارگاههاي
مزاحم شهري صرفا به سايت كارگاهي شهرداري%50 ،عوارض اين تعرفه را وصول نمايد.
-عوارض اين تعرفه براي امالك خارج از محدوده براساس گذرهاي داخل محدوده محاسبه مي گردد.

 :Aارزش محاسباتي سال 1400ميباشد : H..ارتفاع حصار : L ،طول حصار
توجه :صدورمجوزديواركشي درحريم شهرمنوط به موافقت جهاد كشاورزی مي باشد.

شهرداري ديزيچه

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

10

استانداري اصفهان

(تعرفه شماره )11-2

رديف

نوع عوارض

شهرداري ديزيچه سال 1400

N×25×K

N×25×K
K=16 A
(حداقل1.200.000Kريال)

-

-

1

مسكوني

K=16 p
(حداقل460/000Kريال)

2

تجاري

K=22 p
(حداقل 630/000 Kريال)

K=22 A
(حداقل2.000.000 Kريال)

3

اداري،

K=12 p
(حداقل330/000 Kريال)

K=12 A
(حداقل1.000.000 Kريال)

صااانعتي و
غيره

منشأ قانوني
به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها تبصره يك ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

  Nتعداد واحد كسرپاركينگ :Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

=kضريب

شهرداري ديزيچه

توضیحات
تبصره (:)1درصورتي كه براساس ضوابط ،احداث پاركينگ دريك ساختما ضرورت داشته باشد ،شهرداری حک دريافت عوارض حذف پاركينگ

را ندارد .بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد پاركينگ مورد نياز طبک ضوابط شهرسازی ،پاركينگ درنظر گرفته نشود،
صدور پروانه ساختماني ممنوع مي باشد مگر در شرايط خاص كه شامل  6بند ذيل مي باشد:
-1ساختما در بر خيابانهای سريع السير به عرض  45متر و بيشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
-2ساختما در فاصله يکصد متری تقاطع خيابانهای به عرض  20متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته
باشد.
-3ساختما در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختا كهن باشد كه شهرداری اجازه قطع آ را
نداده است.
-4ساختما در بر كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه  ،امکا عبور اتومبيل نباشد.
-5ساختما در بر معبری قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد  ،احداث پاركينگ در آ از نظر فني مقدور نباشد.
-6در صورتيکه وضع و فرم زمين زير ساختما به صورتي باشد كه از نظر فني نتوا در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود.
تبصره ( : )2شيب مقرر در بند  5بر اساس ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي گردد.
تبصره( : )3درزمينهايي كه درب به فضا مي باشند چنانچه عمک حياط  7متر باشد ويا مساحت حياط بالی  45مترمربع باشد
مي توانند يك واحد پاركينگ را در فضا تامين نمايند .
تبصره( : )4عوارض كسر پاركينگ جهت واحدهای اداری ،صنعتي و كارگاهي (طبک ضوابط اجرای طرح).
تبصره( :) 5مبلغ حداقل دراين تعرفه و ساير تعرفه ها  ،در صورتيکه حاصل ضرب ارزش محاسباتي در ضريب قبل آ كمتر از
عدد حداقل مورد استفاده در هر رديف باشد از عدد حداقل استفاده خواهد شد.
تبصره(:)6مبلغ عوارض كسريك پاركينگ تجاری حداقل ()50.000.000ريال مي باشد.
تبصره( :)7مبلغ عوارض كسر يك پاركينگ مسکوني حداقل (30.000.000ريال) مي باشد.
تبصره ( :)8درصورتيکه مساحت مفيد تأمين يك واحد پاركينك درساختما تأمين شده باشد مابه التفاوت كسری پاركينگ تا 25
(بيست و پنج متر مربع )براساس اين تعرفه و نوع كاربری محاسبه و وصول ميگردد.
تبصره ( :)9امالكي كه براساس كميسيو ماده صد جريمه گرديده اند مشمول اين تعرفه نميباشند.

شوراي اسالمي شهر ديزيچه
11

استانداري اصفهان

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400
38/5 A × S

2

كشاورزی و باغات و فضای سبز

تجاری

76 A × S

76 A × S

3

كشاورزی و باغات و فضای سبز

صنعتي و كارگاهي وباغ ويال و تالر پذيرايي

54A × S

54A × S

4

كشاورزی و باغات وفضای سبز

خدماتي

30A × S

30A × S

5

كشاورزی و باغات و فضای سبز

52 A × S

52 A × S

6

مسکوني

تجاری

46A × S

46A × S

7

مسکوني

كارگاهي و صنعتي

30A × Sحداقلهرمترمربع 290000ريال)

30A × Sحداقلهرمترمربع  348.000ريال)

8

مسکوني

خدماتي

28A × Sحداقلهرمترمربع  265000ريال)

28A × Sحداقلهرمترمربع  318.000ريال)

9

مسکوني

ورزشي

15A × Sحداقلهرمترمربع  145000ريال)

15A × Sحداقلهرمترمربع  174.000ريال)

10

مسکوني

اداری و ،ورزشي،مذهبي ،آموزشي،

6.3A × Sحداقلهرمترمربع  60000ريال)

6.3A × Sحداقلهرمترمربع  72.000ريال)

11

مسکوني

تالر پذيرايي

23A × Sحداقلهرمترمربع 220000ريال)

23A × Sحداقلهرمترمربع  264.000ريال)

12

مذهبي،خدماتي ،اداری،آموزشي و

مسکوني

26A × Sحداقلهرمترمربع 250000ريال)

26A × Sحداقلهرمترمربع  300.000ريال)

تجاری

8A × Sحداقلهرمترمربع 76000ريال)

8A × Sحداقلهرمترمربع  92.000ريال)

اداری

38A × Sحداقلهرمترمربع 365000ريال)

38A × Sحداقلهرمترمربع  438.000ريال)

صنعتي،خدماتي و كارگاهي

33.6A × Sحداقلهرمترمربع 320000ريال)

33.6A × Sحداقلهرمترمربع  384.000ريال)

26A × Sحداقلهرمترمربع 250000ريال)

26A × Sحداقلهرمترمربع  300.000ريال)

17

انباری

مسکوني

6P × S

6P × S

18

انباری مسکوني

تجاری

6.3A × Sحداقلهرمترمربع 60000ريال)

6.3A × Sحداقلهرمترمربع  42.000ريال)

19

انباری تجاری

تجاری

13.6A × Sحداقلهرمترمربع 13000ريال)

13.6A × Sحداقلهرمترمربع  15.600ريال)

20

مسکوني

انبارتجاری

9.4A × Sحداقلهرمترمربع 90000ريال)

9.4A × Sحداقلهرمترمربع  110.000ريال)

اداری،ورزشي،مذهبي،آموزشي،نظامي،
فرهنگي  ،بهداشتي و دامداری

نظامي  ،فرهنگي ،بهداشتي و دامداری

فرهنگي انتظامي ورزشي ،بهداشتي

13

مذهبي،خدماتي ،اداری،آموزشي و
فرهنگي انتظامي ورزشي ،بهداشتي

14

مذهبي،خدماتي ،اداری،آموزشي و
فرهنگي انتظامي ورزشي ،بهداشتي

15

مذهبي،خدماتي،اداری،آموزشي
فرهنگي،انتظامي ورزشي،بهداشتي

16

مذهبي،خدماتي ،اداری،آموزشي و فرهنگي

تالر پذيرايي

انتظامي ورزشي ،بهداشتي

شهرداري ديزيچه

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

1

كشاورزی و باغات و فضای سبز

مسکوني

38/5 A × S

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها تبصره يك

طرح قبلي

طرح فعلي

قانوني

نوع عوارض

بعدازتصويب كميسيو ماده5

منشأ

رديف

(تعرفه شماره) 13/1-2

شهرداري ديزيچه سال 1400
توضیحات
 -1عوارض تغيير كاربري يا تبديل اراضي كشاااورزي صاارفا پااس از اخااذ
مجوز از مراجع و كميسيون هاي ذيربط و جهاد كشاورزي قابل وصااول مااي
باشد .باتوجه به تبصره  1ماده  1قانون حفظ اراضي زراعي و باغات
 -2عوارض تغيير كاربري براساس تغييرات حاصله طرح جامع نساابت بااه
طرح هادي و يا بازنگري طرح جامع و يا طرح هاي آينده نگااري – توسااعه
شهري -تفصيلي و مصوبات كميسيون ماااده  5شااوراي عااالي شهرسااازي و
معماري اين تعرفه قابل وصول مي باشد.
 -3عوارض مذكور براي امالكي كه بدون مجوز در محدوده شهر احداث
گرديده و داراي رأي كميسيون مبني بر ابقاء بنا توسط كميسيون
مي باشد به ميزان  %35عوارض اين تعرفه باتوجه به نوع كاربري
بعنوان ارزش افزوده قابل وصول مي باشد و اراضي در حريم شهر نيز
پس از مراحل فوق و تأييد به همان ميزان جهت سطح اشغال قابل
وصول مي باشد و مبالغ وصولي به منزله تغيير كاربري نخواهد بود.
درصورت تغيير كاربري قطعي پس از كسر درصد مبلغ دريافتي مابه
التفاوت به روز قابل وصول خواهد بود.

 -4امالكي كه در طرحهاي مصوب داراي اولويت باالي پان ساال
مي باشند  %35عوارض اين تعرفه باتوجاه باه ناوع كااربري بعناوان
ارزش افزوده قابل وصول مي باشد .درصورت تغيير كاربري قطعااي پااس
از كسردرصد مبلغ دريافتي مابه التفاوت به روز قابل وصول خواهد بود.
 -5تغيير كاربري خدمات ورودي شهر عوارض تغيير كاربري مطابق تغيير
كاربري كشاورزي باتوجه به نوع كاربري محاسبه و وصول ميگردد.
 -6عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تفضاايلي و جااامع %25
كاربري مربوطه اخذ خواهد شد.
-7امالكي كه داراي پروانه تجاري ياساختماني از يكي ازمراجع ذيصااالح ...
ميباشند به ميزان مساحتهاي قيد شده درپروانه مشمول پرداخت عااوارض
تغيير كاربريهاي مربوطه نمي باشند..
 :Aارزش محاسباتي سال 1400ميباشد.

استانداري اصفهان

12

قانوني

 94منشأ

رديف

تعرفه شماره) 13/2-2

نوع عوارض

شهرداري ديزيچه سال 1400

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400
(25%×)38/5 A × S

تبصره : 1عوارض اين تعرفه براساس تغييرات حاصله
درطرح جامع نسبت به طرح هادي يا(بازنگري طاارح

توضیحات

طرح قبلي

طرح فعلي

1

كشاورزی و باغات و فضای سبز

مسکوني

(25%×)36/5 P × S

2

كشاورزی و باغات و فضای سبز

تجاری

(25%×)73 P × S

(25%×)76 A × S

3

كشاورزی و باغات و فضای سبز

صنعتي و كارگاهي وباغ ويال و تالر پذيرايي

(25%×)52P × S

(25%×)54A × S

جامع،طرحهاي آينده نگري،طاارح توسااعه شااهري

4

كشاورزی و باغات وفضای سبز

خدماتي

(25%×)29P × S

(25%×)30A × S

،طرح تفضيلي ويااا پااس از اخااذ مجااوز از مراجااع

5

كشاورزی و باغات و فضای سبز

(25%×)50 P × S

(25%×)52 A × S

6

مسکوني

تجاری

(25%×)44P × S

(25%×)46A × S

باشد درصورتي كه الويت بندي طرح در كميساايون

7

مسکوني

كارگاهي و صنعتي

(29P × Sحداقلهرمترمربع 290000ريال(× 25%

(30A × Sحداقل(هرمترمربع  350.000ريال)×25%

ماااده 5بااه تصااويب برسااد درصااد مابااه التفاااوت

8

مسکوني

خدماتي

(26/5P × Sحداقلهرمترمربع 265000

9

مسکوني

ورزشي

10

مسکوني

اداری و ،ورزشي،مذهبي ،آموزشي،

اداری،ورزشي،مذهبي،آموزشي،نظامي،
فرهنگي  ،بهداشتي و دامداری

شهرداري قابل وصول خواهد بود .الزم به توضيح مي

(28A × Sحداقلهرمترمربع  320.000ريال)×25%

ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

(14/5P × Sحداقلهرمترمربع  145000ريال)×25%

(15A × Sحداقلهرمترمربع  170.000ريال)×25%

(6P × Sحداقلهرمترمربع  60000ريال)×25%

(6.3A × Sحداقلهرمترمربع  72.000ريال)×25%

11

مسکوني

تالر پذيرايي

(22P × Sحداقلهرمترمربع 220000ريال)×25%

(23A × Sحداقلهرمترمربع  470.000ريال)×25%

12

مذهبي،خدماتي ،اداری،آموزشي و

مسکوني

(25P × Sحداقلهرمترمربع 250000ريال)×25%

(26A × Sحداقلهرمترمربع  300.000ريال)×25%

تجاری

(7/60P × Sحداقلهرمترمربع 76000ريال)×25%

(8A × Sحداقلهرمترمربع  92.000ريال)×25%

اداری

(36/5P × Sحداقلهرمترمربع 365000ريال)×25%

(38A × Sحداقلهرمترمربع  440.000ريال)×25%

صنعتي،خدماتي و كارگاهي

(32P × Sحداقلهرمترمربع 320000ريال)×25%

(33.6A × Sحداقلهرمترمربع  390.000ريال)×25%

تالر پذيرايي

(25P × Sحداقلهرمترمربع 250000ريال)×25%

(26A × Sحداقلهرمترمربع  300.000ريال)×25%

17

انباری

مسکوني

(25%×)6P × S

(25%×)6P × S

18

انباری مسکوني

تجاری

(6P × Sحداقلهرمترمربع 60000ريال)×25%

(6.3A × Sحداقلهرمترمربع  72.000ريال)×25%

19

انباری تجاری

تجاری

(13P × Sحداقلهرمترمربع 13000ريال)×25%

(13.6A × Sحداقلهرمترمربع  16.000ريال)×25%

20

مسکوني

انبارتجاری

(9P × Sحداقلهرمترمربع 90000ريال)×25%

(9.4A × Sحداقلهرمترمربع  110.000ريال)×25%

نظامي  ،فرهنگي ،بهداشتي و دامداری

فرهنگي انتظامي ورزشي ،بهداشتي

13

مذهبي،خدماتي ،اداری،آموزشي و
فرهنگي انتظامي ورزشي ،بهداشتي

14

مذهبي،خدماتي ،اداری،آموزشي و
فرهنگي انتظامي ورزشي ،بهداشتي

15

مذهبي،خدماتي،اداری،آموزشي
فرهنگي،انتظامي ورزشي،بهداشتي

16

مذهبي،خدماتي ،اداری،آموزشي و
فرهنگي انتظامي ورزشي ،بهداشتي

شهرداري ديزيچه

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها تبصره يك

ريال)×25%

وهمچنين ابقاااء بنااا توسااط كميساايون ماااده صااد

برابرتعرفه 13/1-2اين دفترچه قابل وصول مي باشد.
مساحت S :
 :Aارزش محاسباتي سال 1400ميباشد.

استانداري اصفهان

13

(تعرفه شماره )13/3-2

رديف

شهرداري ديزيچه سال 1400

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

بهره برداری در كاربرهای مشاغل خاص

(30P × Sحداقلهرمترمربع 30000ريال)×25%

(31.5A × Sحداقلهرمترمربع  36.000ريال)×25%

...

تبصااره :اياان تعرفااه صاارفا در رابطااه بااا مااالكين مشاامول
بند24ماده55قانون شهرداريها ومشاغل خانگي مندرج در ماده2قانون

ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

 :Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

شهرداري ديزيچه

منشأ قانوني

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

13/1

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها تبصره يك

مساحت S :

توضیحات

ساماندهي وحمايت ازمشاغل خانگي بااوده ودرصااورت راي كميسااون
ماده 100مبني برابقاء وضع موجود مي باشد وبااراي يااك مرتبااه قاباال
وصول بوده وهيچ گونه حقي براي ذينفع درجهت تغيير كااابري ايجاااد
نمي نمايد .بديهي است افراد تحت پوشااش سااازمان هاااي حمااايتي
مشمول اين تعرفه نخواهند بود ومالك محاسبه متراژساختمان مااورد
استفاده غير مرتبط مي باشد.

استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شمار ه ) 14 -2

رديف

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

منشأ

-

-

k×s

k×s

قانوني

1

عوارض صدور مجااوز مااازاد باار ( %60تااراكم

k=15 P

k=15 A

-1براساس طرح تفصيلي ساختمانهايي كاه تقاضااي تاراكم
مازادبرتراكم پيش بيني شده راداشته باشاند پاس ازطارح

سطح) مسكوني ،اداري،تجاري،انباري تجاري
2

عوارض صدور مجوز مازاد باار تااراكم (تااراكم

k=13 P

دركميسيون ماده5قابل وصول خواهد بود.

k=13 A

-2ساختمانهايي كه بدون پروانه احداث ميگردد در صورت ابقاء بنا

كاربريها مازاد بر ضوابط مناادرج در طرحهاااي
عوارض صدور مجوز مازاد برتراكم ،پيش بيني

مازاد برارتفاع اجراشده – ارتفاع مجاز

مازاد برارتفاع اجراشده – ارتفاع مجاز

شده در ضوابط طرح تفصيلي (تراكم ارتفاااع)

×سطح اشغال ×k

×سطح اشغال ×k

k=8 P

k=8 A

عوارض مازادبرتراكم ارتفاع پيش بينااي شااده

ارتفاع طبقات غيرمجاز اجراشده ×سطح

ارتفاع طبقات غيرمجاز اجراشده

درطرح تفضيلي پس از تصويب دركميساايون

اشغال ×k

×سطح اشغال ×k

k=8 P

k=8A

مسكوني– اداري و موارد مشابه
4

ماده5ياكميته فنااي ياابقاءتوسااط كميساايون
ماده100شهرداريها.
5

عوارض صدور مجوز مازاد باار تااراكم مجاااز و

 Sسوله×-5/50(3 Pارتفاع سوله )

 Sسوله×-5/50(3 Aارتفاع سوله )

ارتفاااع واحاادهاي كارگاااهي –انبارهااا و
6

-3عوارض تراكم جزء عوارض زيربنامحاسبه نميشود.
-4امالكي كه قبال عوارض تراس و بالكن پرداخته انادوليكن
تراس وبالكن جزءتراكم محاسبه نشده باشد،درصاورتي كاه
تراكم سطح داشته باشد.متراژمربوطه ازتراكم سطح كسر مي
گردد(.به شرط اينكه تراكم مربوط به تراس وبالكن باشد)..
 -5امالك داراي پروانه كه در زمان صدور پروانه عاوارض از
جمله بالكن  ،تراس و يا تراكم سطح و ارتفاع پرداخت ننموده
باشااند و بنااا احااداث شااده باشد،مشاامول عااوارض
جديد(محاسبه نشده قبلي) نمي باشند .ودر صورتي كه مازاد
بر مساحت ياد شده در پروانه و يا نقشه احداث شده باشد و
رأي كميسيون ماده صد مبني بر ابقاء بنا صادر گاردد ماازاد
ياد شده مشمول عوارض خاص خود ميگردد.
 =Sمساحت =k .ضريب در قيمت پيشنهادي سال1400
 :Sمتراژ اعياني مازا: Aارزش محاسباتي سال1400
توجه:درصورت محاسبه عوارض موضوع رديف4جدول اياان تعرفااه

*دررديف3اين تعرفه منظورازارتفاع،ارتفاع كمترازيك سقف

 Sسوله×-5/50(7Pارتفاع سوله )

 Sسوله×-5/50(7Aارتفاع سوله )

ارتفاع واحدهاوانبارهاي صنعتي

شهرداري ديزيچه

توسط كميسيون ماده صدوماده  5قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

عوارض مازاد برتراكم سطح قابل محاسبه ووصول نمي باشد.

سايركاربريهاي مشابه.
عوارض صدور مجوز مازاد باار تااراكم مجاااز و

ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

مصوب و انبارها در مناطق كارگاهي وصنعتي

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها تبصره يك

سطح) كارگاااهي  ،صاانعتي ،انبارهااا و ساااير

3

توضیحات

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

مي باشد..
*طباااق ناماااه 20/4/16237ماااورخ95/3/11معااااون همااااهنگي
امورعمراني به عوارض تراكم پايه تاارتفاع مجااازطبق ضااوابط طاارح
جامع عوارض زيربناءتعلق نمي گيرد.

استانداري اصفهان
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(تعرفه شمار ه) 15-2

28

عاااوارض

منشأ قانوني

تمديااااد
ساختماني

-

شهرداري ديزيچه

ماده 71قانون موسوم به شوراها

عوارض پذيره يا زيربنا به روز – عوارض پذيره يا زيربنا قبلي

پروانااااه

و تبصره  1ماده  50قانون ماليات بر ارزش افزوده وماده  29قانون نوسازي و عمران شهري بند 16

رديف

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

شهرداري ديزيچه سال 1400
توضیحات
بند( )1تمديد پروانه مي بايست بر اساس تبصره2ماده29قانون نوسازي وعمران شهري محاسبه ودريافت گردد.
بند( )2باتوجه به آراء ديوان وبخشنامه شماره20/32/20742مورخ 97/3/19دفتر امور شهري وشوراها پروانه هاي ساختماني داراي راي ماده 100مشمول اين
تعرفه نمي باشند.
بند()3ساختمانهايي كه طبق نظ ر مهندس ناظر،مسئول فني شهرداري درمهلت مقرر در پروانه هاي ساختماني به اتمام رسيده است ومالك بعد از مهلت قيد
شده تقاضاي پايانكار داشته باشد مشمول عوارض تمديد پروانه نخواهد شد.
بند( )4طبق بند 2ماده 29قانون نوسازي وعمران شهري درپروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي شود با يد حد اكثر مدتي كه براي پايان
يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد.
شوراي اسالمي شهر مي تواند باتوجه به حجم عمليات ساختماني وبر اساس گروه بندي چهار گانه قانون نظام مهندسي ساختمان(الف،ب،ج،د) نسبت به تعيين
مهلت پروانه ساختمان اقدام نمايد.

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

15

استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شمار )16-2

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن 1400

-

-

k×s

k×s

1-36

مسكوني مشرف به معابر روباز

k= 7/6 p

k= 7/6 A

(حداقل 76،000 kريال)

(حداقل  92.000 kريال)

k= 9/40 p

k= 9/40 A

(حداقل 94،000 kريال)

(حداقل 113.000 kريال)

k= 12/5 p

k= 12/5 A

(حداقل  125،000 kريال)

(حداقل  150،000 kريال)

وغير مفيد
2-36

مسكوني

مشرف

به

معابر،روبسته و مفيد
3-36

پيشآمدگي

روبسته

با

ديوارهايجانبيبهصورت بالكن
37

تجاری،كارگاهي و اداری وساير:

1-37

پيشآمدگي روباز و غير مفيد

2-37

پيشآمدگي روبسته و غير مفيد

3-37

پيشآمدگي روبسته با ديوارهاي
جانبي به صورت بالكن

توضیحات

منشأ قانوني
به استناد بند  16ماده
 71و ماده  77 :5قانون
شوراها تبصره يك
ماده  50قانون ماليات
برارزش افزوده

 : Sمساحت بالكن
اين عوارض با رعايت ضوابط طرحهاي هادي ،جامع و تفضيلي ومقررات مربوطه قابل وصول
است.
 احداث بالكن يا پيش آمدگي درگذرهاي زير 10متر ممنوع ميباشد. چنانچه پيشآمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفا به صورت سايهبان(آب چكان) مورداستفاده قرار گيرد مشمول عوارض فوق نخواهد شد.
 پيش آمدگي ها اساس اعياني مازاد بر تراكم محاسبه و اخذ ميگرددتبصره ( : )2كليه ضوابط مقرر در بخشنامه 25798/1/3/34مورخ  1372/12/8وزير محترم
كشور به شرح ذيل الزامي است :
 -1درصورتيكه پيشآمدگيدر معبرعمومي،به صورتروبسته وزير بناي مفيدمورداستفاده
واحدهاي مسكوني ،تجاري ،اداري ،صنعتي قرار گيرد ،عالوه بر وصول عوارض تراكم
جزوزيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد .از هر مترمربع پيش آمدگي
برابر اين تعرفه مشروط بر اينكه از قيمت روز زمين تجاوز ننمايد ،از متقاضيان وصول خواهد

k= 9 p

k= 9 A

(حداقل 9،000 kريال)

(حداقل  11.000 kريال)

 -2اگر پيش آمدگي بصورت روبسته و داراي ديوارهاي جانبي باشد ولي به صورت بناي

k= 11/35 p

k= 11/35 A

غيرمفيد مورد استفاده قرار گيرد (صرفاً بصورت بالكن) عالوه بر اينكه جزو زيربناي ناخالص

(حداقل 113،500 kريال)

(حداقل  137.000 kريال)

k= 15 p

k= 15 A

(حداقل 150/000 kريال)

(حداقل 180.000 kريال)

گرديد.

محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد ،از هر مترمربع پيش آمدگي  %50بند يك
وصول خواهد شد.
 -3چنانچه پيشآمدگي بصورت روباز و فاقد ديوارهاي جانبي باشد(تراس) فقط معادل
(50%مسكوني مشرف به معابر روباز وغير مفيد) وصول خواهد شد.
تبصره ( : )3چنانچه پيش آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در
صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد وصول عوارض پيش آمدگي بصورت مازاد بر تراكم
مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .
عوارض تراس جزء عوارض تراكم سطح محاسبه و اخذمي گردد و نيازي به محاسيه عوارض
تراس نميباشد.
در امالكي كه داراي پروانه باشند و در زمان صدور پروانه عوارض ترانس دريافت نشده باشد
وبنا احداث شده باشد مشمول عوارض جديد محاسبه نشده نمي باشند ودر صورتي كه مازاد
بر مساحت ياد شده در پروانه و يا نقشه احداث شده باشد و رأي كميسيون ماده صد مبني بر
ابقاء بنا صادر گردد مازاد ياد شده مشمول عوارض خاص خود ميگردد.

= k.ضريب
 :Aارزش محاسباتي سال 1400ميباشد.

شهرداري ديزيچه
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استانداري اصفهان

(تعرفه شمار ه )17-2

براي امالكي كه پس از

 ×25%aمساحت باقيمانده عرصه× )P2- P1( ×%25

امالكااي كااه عقااب

×30%aمساحت باقيمانده عرصه× )P2- P1( ×%30

اجااراي طاارح داراي
باقيمانده هستند.

-2

نشيني ندارنااد ولااي
معبر مشرف به ملااك
تعااريض مااي شااود و
امالكااي كااه پااس از
تعريض در معبر قاارار
مي گيرد.

شهرداري ديزيچه

×30%aمساحت باقيمانده عرصه× )P2- P1( ×%30

-1

عوارض

تعرفه قبلي

توضيحات

پیشنهادي سال 1400

 ×25%aمساحت باقيمانده عرصه× )P2- P1( ×%25

رديف

عنوا تعرفه

شهرداري ديزيچه سال 1400

بند ( :)1وصول اين عوارض به هنگام نقل وانتقال (انجام معامله) و يا حين توافق انجام مي شود.
بند ( :)2امالكي كه در اثر تعريض معبر ،قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد دراين حالت شهرداري ميتواند عاوارض موضاوع ايان
تعرفه را در مقابل مطالباتتوافق مالك مالك تهاتر نمايد.
 امالكي كه در موقعيت دوم و بعد از آن قرار داشته و در اجراي طرحهاي عمراني بر جبهه اول قرار ميگيرد مطابق فرماول فاوقعمل شود.
 اين عوارض دركاربري هاي تجاري وساير كاربري ها(به استثناء مسكوني)حداكثر تا عمق  20متري ودركاابري هااي مساكونيتاعمق10متر قابل وصول است.
 هر گاه قسمتي از ملكي كه در طرح شهرداري قرار گيرد اين عوارض پس از طرح در كميسيون توافق محاسبه و ماالك توافاققرار مي گيرد.
 در مورد ساير امالك در هنگام مراجعه به شهرداري جهت هر استعالمي ،نقل و انتقال و غيره محاسبه و دريافت گردد. =P1قيمت منطقه اي قبل از اجراي طرح
 = P2قيمت منطقه اي بعد از اجراي طرح
 = aطول يا عرض مشرف به معبر ،امالك داراي دو معبر كه در اين گونه موارد محاسبات باالترين معبر چه از لحاظ طاول ياا عارض
مالك محاسبه قرار خواهد گرفت.
 مابه التفاوت قيمت منطقه اي ملك قبل از اجراي طرح و بعد از اجراي طرح با نظريه كارشناس رسمي مرضاي الطارفين نباياد ازحداكثر  %30قيمت روز زمين بيشتر باشد
بند ( :)3در صورتيكه اراضي باقي مانده ناشي از اجراي طرح هاي مصوب و گذرها و شوارع متروكه و باقيماناده اماالك كاه قانونااً
متعلق به شهرداري بوده ،ولي فاقد سند مجزا باشد و امكان صدور پروانه براي آن وفق ضوابط شهرسازي مقدور نباشد براساس ماده
 19قانون نوسازي و اصالحات بعدي آن مجاورين اين گونه امالك اولو يت خريداري امالك مذكور را دارند به ايان صاورت كاه اگار
قطمعه زمين الحاق شده داراي كاربري با ارزش تر از ملك الحاق گيرنده باشد ،قيمت براساس الحاق گيرنده ،و در صاورتيكه قطعاه
زمين الحاق شده داراي كاربري كم ارزش تر از ملك الحاق گيرنده باشد قيمت زمين الحاق شده توسط كارشناس رسامي تعياين و
واگذار مي گردد.

شوراي اسالمي شهر ديزيچه
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استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شماره )18-2

رديف

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

2

رر
عوارض تبديل زيرزمین غیر

2/5A × S

-

3A × S

-

مسکوني به مسکوني

3

عوارض پیلوت وپارکینگ
به مسکوني

منشأ قانوني
به استناد بند 16

تبصره:

ماده  71و ماده :5

مودياني كه براي تبديل زيرزمين غيرمسكوني،پيلوت وپاركينگ

 77قانون شوراها
تبصره يك

به مسكوني اقدام نمايند درصورت صدور راي كميسايون مااده

ماده  50قانون 100مبنااي باار ابقاااي وضااعيت موجااود،عالوه باار جريمااه
ماليات برارزش معادل%50عوارض اين تعرفه قابل وصول خواهد بود.

=Sمساحت موثرهرطبقه

افزوده

 :Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

شهرداري ديزيچه

توضیحات

شوراي اسالمي شهر ديزيچه
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(ده10/درصدتعرفه14-2محاسبه وپرداخت قبلي ازآن كسر ومابه
التفاوت قابل وصول خواهد بود)

استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شماره ) 19 -2

رديف

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

-

-

k×s

k×s
ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

دامداري نيمه صنعتي و فراورده

k= 29 p

k= 29 A

3-1

دامداري صنعتي

k= 44 p

k= 44 A

1-2

باغ – ويال

k= 44 p

k= 44 A

2-2

تاالر عمومي

k= 14/5 p

k= 14/5 A

3-2

آالچيق و انباري و تأسيسات

k= 44/22 p

k= 44/22 A

k= 3 p

k= 3 A

2-1

3

هاي دامي و كشاورزي

عوارض پذيره گلخانه و توليد قارچ

منشأ قانوني

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77قانون شوراها تبصره يك

1-1

دامداري سنتي

p

k= 10

A

k= 10

توضیحات

  : Sمساحت اعيانيصدور پروانه براي دامداري ،مرغداري و آبزيان مربوط به حريم شهر ومنوط به طي
مراحل قانوني واخذمجوز ازمراجع ذيصالح ميباشد.
 هرگونه صدور پروانه درزمينهاي با كاربري كشاورزي و باغ واقع در حريم شهر و اخذعوارض منوط به ارائه مجوز از كميسيون تبصره 1ماده واحده قانون حفظ اراضي
كشاورزي و باغات و ساير مراجع ذيصالح ميباشد و درصورت تخلف و طرح در
كميسيون ماده  100و صدور رأي ،اخذ عوارض فوق امكان پذيراست.

اتاقهاي سرايداري و نگهباني در واحدي داماداري برابار تعرفاه مساكونيمحاسبه و وصول مي گردد.
گلخانه باسازه چوب وپالستيك %10اين تعرفه محاسبه مي گردد.-گلخانه باسازه لوله وپالستيك%20اين تعرفه محاسبه مي گردد.

 =Sمساحت اعياني =kضريب
 :Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

شهرداري ديزيچه
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استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شماره )20-2

پیشنهادي سال

2

استخر در محوطه اداري وساير

k= 21pc

k= 21Ac

3

احداث سالن و استخر و سونا و جكوزي ورزشي

k= 11 p

k= 11 A

4

احداث استخر و سونا و جكوزي در تاالر

k= 69 p

k= 69 A

5

احداث استخر در باغ ويال خارج از محدوده

500/000ريال

580.000ريال

مترمربع

مترمربع

6

استخر پرورش آبزيان

k= 33P

k= 33A

شهرداري ديزيچه
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برارزش افزوده.

1

استخر و سونا و جكوزي در محوطه مسكوني

شوراها تبصره يك ماده  50قانون ماليات

-

-

k×s
k= 32p

k×s
k= 32A

منشأ قانوني

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون

رديف

نوع عوارض

تعرفه قبلي

1400

توضیحات

 عوارض صدور مجوز احداث استخر روبااز بارايامالك باغ وياليي واقع درحريم بر اساس گاذرهاي
تعرفه 1-2ايان دفترچاه قابال محاسابه ووصاول
خواهااد بااود(.مشااروط بااه اخااذ مجااوز ازمااديريت
جهادكشاورزي).
استخرهاي كشاورزي مشمول اين تعرفه نمي گردند.
 =Sمساحت احداثي =kضريب
 :Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شمار ه )21-2

_

_

عوارض صدور مجوز نصب و
احداث انواع پل به ازای هر
مترطول برای كاربریهای:
مسكوني

k= 22 p

k= 22 A

تجاري  ،اداري وكارگاهي و ساير

K= 48 p

K= 48 A

شهرداري ديزيچه
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يك ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

-

-

L×K

L×K

منشأ قانوني
به استناد بند  16ماده  71و  77قانون شوراها تبصره

رديف

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

توضیحات
 :Lطول پل
 اين عوارض از واحدهايي كه در پروانه ساخت آنها عوارضپاركينگ اخذ شده يا پاركينگ قيد شده دريافت نميگردد(.
پاركينگ به سمت پل)
توجه :پل هايي كه مقاباال درب حياااط وپاركينااگ مااي باشااد
مشمول اين تعرفه نمي باشند.
 بديهي است شهرداري در موارد فاقد مجوز نسبت به صدوراخطار جهت جمع آوري پل اقدام و در صورت عدم اقدام مؤثر
از سوي مالكين رأساً نسبت به جمع آوري پل اقدام خواهد شد.

 =Kضريب

=Lدهانة ورودي پل

 :Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

استانداري اصفهان

(تعرفه شمار ه )22-2

رديف

نوع عوارض

عوارض آتش نشاني

5%عوارض پذيره و زيربنااء  5%عوارض پذيره و زيربناء  +ويك
 +و نيم درصد تراكم

درصد تراكم سطح

 :Aارزش محاسباتي مالک عمل سال 1400ميباشد.

شهرداري ديزيچه
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24
[T

بند (ب ) ماده  174قانون پنجم توسعه

عااوارض توسااعه و 5%عوارض پذيره و زيربناو +
يك درصد عوارض تراكم
نگهداری فضای سبز

 5%عوارض پذيره و زيربناء +يك درصد
عوارض تراكم سطح

و تبصره يك ماده 5ماليات برارزشافزوده و همچنين

2

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

منشأ قانوني

به استثناء بند  16ماده  71و ماده  77قانون شوراها

1

شهرداري ديزيچه سال 1400

توضیحات
-1عوارض اين تعرفه هنگام صدور پروانه هاي ساختماني و تسويه حساب
پس از ابقاء بناء توسط كميسيون ماده صد قابل وصول مي باشد.
 -2عوارض اين تعرفه هنگام صدور پروانه ساختماني و درخصوص پروانااه
هاي قبلي در زمان تمديد توسط شهرداري محاسبه و به حساااب معرفااي
شده از طرف شهرداري توسط مؤدي واريز مي گردد .و در صورتيكه قاابالً
وصول گرديده باشد مشمول اين تعرفه نخواهد بود.
-3كليه امالكي كه داخل حريم شهر ويا داخل محدوده با كاربري عمااومي
يا بدون كاربري احداث مي گردد و از طريق كميسيون ماده صد ابقاااء بنااا
گرديده اند مشمول پرداخت اين تعرفه مي باشد.

استانداري اصفهان

(تعرفه شمار ه) 23-2

1-1

درب نفررو

 ×29 Pعرض گذر

 ×29 Aعرض گذر

2-1

درب ماشين رو

 ×73 Pعرض گذر

 ×73 Aعرض گذر

_

_

2

عوارض صدور مجوز درب نفر رو
و پنجره مشرف بر فضای سبز:

1-2

درب نفر رو

2-2

پنجره

شهرداري ديزيچه

 ×100 Pعرض درب

 ×100 Aعرض درب

 S ×73 Pپنجره

 S ×73 Aپنجره

و همچنين بند (ب ) ماده  174قانون پنجم توسعه

ماشين رو  ،مازاد بر نقشه ارائه شده

-

-

شوراي اسالمي شهر ديزيچه
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يك ماده 5ماليات برارزش افزوده

1

عوارض صدور مجوز درب نفررو ،

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

منشأ قانوني
به استثناء بند  16ماده  71و ماده  77قانون شوراها و تبصره

رديف

نوع عوارض

شهرداري ديزيچه سال 1400

توضیحات
تبصره  -1اين عوارض شامل ساختمانهاي ميشااود كااه خواهااان گشااودن درب
جديددريكي از جبهههاي ساختمان ميباشند
تبصره  -2حداكثر عرض درب يك و نيم متر و حداقل آن يك متر خواهد بود.
تبصره  -3در احداث پنجره رعايت ضوابط شهرسازي اجباري است.
تبصره  -4اين عوارض صرفاً براي هنگامي كه مالكين درخواست احداث درب بااا
پنجره مازاد بر نقشه هاي مصوب را دارند قابل وصول مي باشد.
تبصره  -5اخذ مجوز از كميسيونهاي ذيربط الزامي است.
واحدهاي كه در پروانه آنها پاركينگ قيد شده و يا درب بااه حياااط مااي باشااند
مشمول عوارض رديف  1نمي باشند.
تبصره-6اجراي بندهاي2-2،2-1اياان تعرفااه منااوط بااه گذراناادن ساايرمراحل
اداري(مصوبه شوراي اسالمي شهر)مي باشد.
 :Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

استانداري اصفهان

(تعرفه شمار ه) 24-2

نوع عوارض

رديف

شهرداري ديزيچه سال 1400

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

3

واحدهاي صنعتيوكارگاهي

 ×2/5 pمتراژ اعياني

 S ×2/5 Aاعياني

تبصره يك ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده.

2

واحدهاي تجاري

 ×5 pمتراژ اعياني

 S ×5 Aاعياني

منشأ قانوني

و ساير
4

واحدهاياداري،آموزشي،ورز

 ×2 pمتراژ اعياني

 S ×2 Aاعياني

شي ،مذهبي و صنعتي موارد
مشابه

شهرداري ديزيچه

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

2 26

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها

1

واحدهاي مسكوني

 ×2 pمتراژ اعياني

 S ×2 Aاعياني

توضیحات
 كليه اقداماتي كه در ساختمان جهت بهبود فضاهاي موجود شامل ساختمانهايكه قبل از تأسيس شهرداري و يا داراي مجوز ساختماني از شااهرداري باشااند را
شامل ميگردد.
 هرگونه تخريب ,نوسازي و تعميرات سازماني مشاامول ضااوابط صاادور پروانااهساختماني ميباشد.
منظور از تعميرات مسكوني و يا تجاري ،صرفاً بازسازي اجزاي داخلي ساااختمان
است و به منظور تعويض سقف محسوب نميشود.
 :Aارزش محاسباتي مالک عمل سال  1400ميباشد.

استانداري اصفهان

(تعرفه شمار ه )1-3

رديف

پیشنهادي سال
1400

محل كسب براساااس عوارض ساااليانه عوارض ساااليانه
زيربناي واحد مااورد شغل مورد نظر و شغل مورد نظر و
نظر به كليه مشاااغل فعاالن اقتصادي فعاالن اقتصادي
مورد نظر

و بازرگاااااني و و بازرگاااااني و
غيره

شهرداري ديزيچه

غيره

برارزش افزوده.

عوارض حق افتتاااح  2/5براباااااار  2/5براباااااار

منشأ قانوني

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها تبصره يك ماااده  50قااانون ماليااات

1

نوع عوارض

تعرفه قبلي

شهرداري ديزيچه سال 1400

توضیحات
تبصره :1عوارض افتتاحييه شامل صدور پروانه كسب جديد و فعاالن اقتصادي بوده و مبناي محاسبه عوارض آن
تاريخ مراجعه و براساي درجه يك محاسبه مي شود.
تبصره :2صنوفي و واحد هايي كه محل كسب خودر را جابه جا مي نمايند مشروط به ارائه تسويه حسااب محال
قبل و عدم تغيير شغل حداكثر  3مرتبه براي مدت  5سال از تارخي وصول عوارض افتتاحيه مشمول پرداخات
عوارض مجدد نخواهد بود و صرفاً مابه التفاوت عوارض مربوطه به متراژ محل جديد خود را پرداخت مي نمايد.
 3تعرفه هاي عوارض كسب و بيشه بصورت ساليانه مي باشد و در صورتيكه مودي كمتراز يكسال فعاليت كسبي
باشد درازاي آن تا هر ماه فعاليت يك دوازدهم عوارض مربوطه محاسبه دريافت مي گردد.
 -4تعرفه محاسبه عوارض جهت يك واحد صنفي با حاداكثر  30مترمرباع مسااحت خاالص بادون احتسااب
پاركينگ ،راهرو و مشاعات ميباشد و به ازاي هر مترمربع مازاد  %3تعرفه اضافه ميگاردد و حاداكثر  %50باه
عوارض مربوطه
 -5درصورتي كه فردي به صورت استيجاري در محلي فعاليت نموده ولي مبادرت به دريافات مجاوز و پرداخات
عوارض ننمايد زمان تخليه درصورتي كه مالك نسبت به اخذ مفاصا حساب اقدام ننمايد موظف به پرداخت
عوارض ميباشد.
 -6تمامي كسبه و فعاالن در سطح شهر موظف به پرداخت عوارض مذكور قبال از شاروع فعاليات ميباشاند و
درصورتي كه عوارض ساليانه خود را قبال پرداخت نموده اند و داراي مجوز و يا پرواناه كساب ماي باشاند
مشمول به پرداخت عوارض اين تعرفه نخواهند بود.
 -7درصورتيكه عوارض هر سال به واحد صنفي(مودي)ابالغ ونسبت به پرداخت آن اقادام نشاده باشاد بادهي
سالهاي ابالغ شده مالك محاسبه برمبناي آخرين تعرفه عوارض كسب وپيشه محاسابه ودرصاورت عادم
ابالغ در زمان مقرر مالك محاسبه برمبناي تعرفه زمان بدهي ملك خواهدبود.

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

1

استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شمار ه )2-3

14/311/578ريال

ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

1

عااوارض ورودي اوليااه و

12/444/850ريال

منشأ قانوني

حق امتياز تاكساي هااي
درون شهري
2

عوارض تمديد -تعويض و  1/5درصااد قيماات  1/5درصااد قيماات
صدور المثني

روز تاكسااي صاافر روز تاكسااي صاافر
كيلومتر

3

عوارض ناشاي از نقال و  25%حق امتياز

كيلومتر

(قيمت مبناء سال)92

 25%حق امتياز

انتقااال تاكسااي (سااهم
فروشنده  +سهم خريدار)
4

عااوارض نقاال و انتقااال نيم درصد قيمت روز نيم درصد قيمت روز
ميني بوس و اتوبوس

خودرو صفر كيلومتر خودرو صفر كيلومتر
(قيمت مبناء سال)92

شهرداري ديزيچه

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

2
[

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها تبصره يك

رديف

نوع عوارض

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

توضیحات

استانداري اصفهان

(تعرفه شمار ه )3-3

رديف

نوع عوارض

1

امتياز و صدور پروانه نمايندگي شااركتهاي حماال ونقاال

شهرداري ديزيچه سال 1400

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

(ريال)

(ريال)

43/923/000

درون شهري و آژانسها (مدت اعتبار  5سال )

50,511,450

4

عوارض تمديد پروانه وانت تلفني ساليانه

21/780/000

25,047,000

5

عوارض صدور مجوز فعاليت (كارت تردد) در آژانس

660/000

759,000

6

عوارض تمديد مجوز فعاليت در آژانس

264/000

7

عوارض حق التأسيس امتياز پروانه پيك موتوري

10/285/000

8

عوارض تمديد پروانه پيك موتوري(ساليانه )

1/089/000

1,252,350

9

عوارض صدور پروانه سرويس مدارس

14/520/000

16,698,000

10

عوارض ناشي از حمل ونقل امتياز سرويس مدارس

 % 17/2عوارض صدور

 % 17/2عوارض صدور

3,036,000

11,827,750

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

3
[

ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

3

عوارض صدور پروانه وانت تلفني

21/780/000

25,047,000

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها تبصره يك

2

هزينه تمديد پروانه شركتهاي حمل و نقل درون شهري وآژانسها

2/255/000

2,593,250

شهرداري ديزيچه

منشأ قانوني

توضیحات

استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شمار ه )4-3

1

آموزشگاه رانندگي

2/970/000

3,415,500

2

دفاتر خدمات ساختماني و پيمانكاري

2/530/000

2,909,500

3

دفاتر نمايندگي بيمه

2/970/000

3,415,500

4

خدمات پستي و تلفني

2/420/000

2,783,000

5

داروخانه ها

4/840/000

5,566,000

6

آزمايشگاه تشخيص طبي  ،راديولوژي

4/235/000

4,870,250

7

نمايندگي و خدمات پس از فروش خودرو

7/260/000

8,349,000

8

آمادگي و دبستان غير انتفاعي

1/430/000

1,644,500

9

آموزشگاه هاي زبان خارجي ،كارهاي هنري

1/815/000

نوع عوارض

رديف

2,087,250

و كامپيوتري
10

آموزشگاه فني و حرفه اي غير دولتي

1/815/000

2,087,250

11

كليه ي صرف و مشاغل وابسته به پزشكي

2/420/000

2,783,000

12

دفتر مشاور مامايي و تغذيه

2/200/000

2,530,000

13

خدمات حسابداري

1/760/000

2,024,000

14

دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طالق

-

-

شهرداري ديزيچه

شوراي اسالمي شهر ديزيچه
4

ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

(ريال)

(ريال)

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها تبصره يك

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

منشأ قانوني

توضیحات

استانداري اصفهان

(تعرفه شمار ه )4-3

رديف

دفاتر ،شركتها و كارخانجات ،موسسات

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

(ريال)

(ريال)

2/530/000
2,909,500

بازرگاني
16

دفاتر مهندسي مشاوره ،راه ساختماني ،

6/600/000
7,590,000

معدن  ،نقشه كشي
17

دفاتر فروش بليط اتوبوس

1/210/000

1,391,500

18

دفاتر خدماتي مسافري

2/178/000

2,504,700

19

دفاتر هواپيمايي

6/600/000

7,590,000

20

دندان ساز ان تجربي

3/740/000

4,301,000

21

مطب پزشكان عمومي

4/180/000

4,807,000

22

مطب پزشكان تخصصي

4/840/000

5,566,000

23

دندان پزشكان

5/500/000

6,325,000

24

مشاور حقوقي (دفاتر )

5/060/000

5,819,000

25

مهد كودك و پيش دبستاني

1/210/000

1,391,500

26

دفاتر خدمات الكترنيك پليس ، 10+

3/630/000
4,174,500

صدور گذرنامه و گواهينامه
27

دفاتر اسناد رسمي

5/500/000

6,325,000

28

دفاتر حج و زبارت

2/200/000

2,530,000

29

دفاتر حسابرسي و حسابداري

2/200/000

2,530,000

شهرداري ديزيچه

منشأ قانوني

شوراي اسالمي شهر ديزيچه
5

توضیحات

به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها تبصره يك ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

15

نوع عوارض

شهرداري ديزيچه سال 1400

استانداري اصفهان

شهرداري ديزيچه سال 1400

(تعرفه شمار ه )4-3

رديف

(ريال)

(ريال)

30

نمایندگی فروش محصوال ت شرکتهای مواد غذایی

6/050/000

6,957,500

31

ساير دفاتر اداري و خدماتي

2/420/000

2,783,000

32

انبار آهن آالت

7/260/000

8,349,000

33

انبار جمع آوري بازيافت زباله

5/500/000

6,325,000

34

انبار كاالها  ،بازرگاني  ،شركتها

14/520/000

16,698,000

35

دفاتر مشتركين مخابرات و پست

3/025/000

3,478,750

36

دكلهاي مخابراتي

27/830/000

32,004,500

37

باسكول

5/082/000

5,844,300

38

بيمارستانها

20/570/000

23,655,500

39

درمانگاهها

12/100/000

13,915,000

40

فروشگاههاي تعاوني اعم از توليد ومصرف

2/420/000

2,783,000

41

مجموعه فرهنگي  ،ورزشي  ،و تفريحي

30/250/000

34,787,500

42

شركت تعاوني توزيع و مصرف

30/250/000

34,787,500

43

كلخانه ها ي تزئبني

2/420/000

2,783,000

44

كافي نت ها

1/089/000

1,252,350

45

تاالرهاي پذيرايي

8/470/000

9,740,500

46

استخرها

2/420/000

2,783,000

47

فعاليت بانكها،قرض الحسنه،صرافيها(به

-

@

نوع عوارض

استثناء بانك صندوق تعاون

شهرداري ديزيچه

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

منشأ قانوني
به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها تبصره يك ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

توضیحات
تبصره يك رديف، :47درصورت داشتن دستگاه عااابر
بانك بااه ازاء هردسااتگاه  %10بااه مبلااق فااوق اضااافه
ميگردد.
دفاتر سرپرستي بانكها(ساليانه)4برابر عوارض نوسازي،
شعب بانكها( باستثناءبانك توسعه تعاون) 3برابر عوارض نوسازي،
باجه هاوموسسات مالي واعتباري ]داراي مجوز بانك مركزي(ساااليانه) [
2برابر عوارض نوسازي،
قابل محاسبه ووصول خواهد بود.
.

استانداري اصفهان

6

(تعرفه شمار ه)1-4

رديف

1

نوع عوارض

عوارض حق الثبت اسناد رسمي و

شهرداري ديزيچه سال 1400

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

معادل  %8حق الثبت

معادل  %8حق الثبت

تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي

توضیحات

منشأ قانوني

به استناد بند  16ماده تبصره :1دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت
 71و ماده  77 :5قانون
شوراها تبصره يك
ماده  50قانون ماليات
برارزش افزوده

عوارض فوق به صورت ماهيانه محاسبه و به حساب
شهرداري واريز نمايند.
اين تعرفه به طور مستقيم توسط شهرداري قابل وصول
نمي باشد.

شهرداري ديزيچه

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

1

استانداري اصفهان

(تعرفه شمار ه)2-4

رديف

شهرداري ديزيچه سال 1400

تعرفه قبلي

نوع عوارض

1

عوارض نصب انواع تابلوهاي نئون پالستيك فانتزي

2

عوارض نصب انواع تابلوهاي فلزي ،چوبي  ،پارچه اي

به ازاي هرمترمرباع سااليانه دو
برابر آخرين قيمت منطقه اي

پیشنهادي سال 1400

به ازاي هرمترمربع سااليانه دو برابار به استناد بند تبصره 1به استناد بند  27ماده  55قانون
ارزش محاسباتي

برابر آخرين قيمات منطقاه اي آخرين ارزش محاسباتي محل نصب
3

عوارض نصب تابلوهاي دوطرفه ثابت موارد يك و دو

جمع مساحت دو طرفه تابلو

4

عوارض نصب پالكاردهاي تبليغاتي در سطح شهر

در متر مربع  20000ريال

در متر مربع  20000ريال

5

عوارض نصب تابلوهاي پزشكان  ،وكال  ،مشاغل خدماتي

6

عوارض الصاق پوستر و تراكت تبليغاتي به ازاي هر نوبت

از A5تا  1000 A4ريال از  A3تاا از A5تا  1200 A4رياال از  A3تاا A3

روزانه و در محل مجاز

 2000 A3رياال از A3باه باااال  2400ريال از A3باه بااال روزي 7000

8

ريال

روزانه  150/000ريال به ازاي هر روزانه  250/000ريال به ازاي هر متر
متر مربع

9

كليه امالك حقيقي -حقوقي – موسسات سازمانهاي
خصوصي وغيرخصوصي به ازاي هر مترمربع

15 p× s

 sو مازاد بر چهار متر 15 A× s

10

شهرداري ديزيچه

عمومي ديوان عدالت اداري اين عوارض قابل

ماده  50قانون وصول مي باشد.
ماليات برارزش  -2اين عوارض مشمول ادارات دولتي نمي
افزوده

شود(.بشرط اينكه اين تابلو جهت اطالع
رساني باشد)
با تاييد اداره زيبا سازي شهرداري باشد.
-4كليه مالكين تابلوهاي سطح شهر موظفند
نسبت به اخذ مجوز الزم از شهرداري مي
باشند در غير اينصورت شهرداي راساً
نسبت به جمع آوري تابلوهاي فاقد مجوز با
خسارت به تابلو مسئوليتي متوجه شهرداري
نخواهد بود.
 :Aارزش محاسباتي مالک عمل سال 1400ميباشد.

8/855/000

7/700/000

توجه:تابلوهاي معرفي واحدصنفي
متر مربع معاف ازاين تعرفه مي باشند.

جوايز به منظور تبليغات به ازاي هر روز
عوارض تابلوهاي سردرب مهد كودكها

 94/9/6و  406و  407مورخ  87/6/11هيات

اعالم كتبي اقدام خواهد نمود و ورود هر گونه

تا سقف چهار متر براي هر شغل تا سقف چهار متر براي هر شغل ×10A
10p× s

تبليغات بانكها و قرض الحسنه ها و استقرار خود رو

مربع
و مازاد بر چهار متر

شهرداري و دادنامه شماره  449مورخ

 -3ابعاد  ،رنگ و نوع  ،خط و مصالح بايستي

25 A

روزي  5000ريال

عوارض ساليانه تابلوهاي سردرب مغازهها ،كارخانجات،

ماده 77 :5
تبصره يك

جمع مساحت دو طرفه تابلو

7

 16ماده  71و

به ازاي هرمترمربع سااليانه  1/5به ازاي هرمترمربع ساليانه  1/5برابار
محل نصب

نصب دار بست تبليغاتي سطح شهر

منشأ قانوني

قانون شوراها

25 p

توضیحات

19 A

19 p

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

2

استانداري اصفهان

تامتراژ دو2/

(تعرفه شمار ه)3-4

رديف

1

نوع عوارض

عوارض غرفه و نمايشگاههاي فصلي

شهرداري ديزيچه سال 1400

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

متراژ غرفه × T= P

متراژ غرفه × T= A

و دائمي

منشأ قانوني

به استناد بند  16ماده - 1كليه متوليان برگزاري نمايشگاههاي فصلي  ،دائماي
 71و ماده  77 :5قانون
شوراها تبصره يك
ماده  50قانون ماليات

 =Pقيمت منطقه بندي سال  94مالك عمل سال 96

برارزش افزوده

ميباشد.

توضیحات

مكلف به واريز عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري مي
باشند.
 -2واريز اين عوارض مانع از پرداخات سااير عوارضاات
قانوني شهرداري نخواهد بود.
-3غرفه هايي كه توسط شاهرداري واگاذار ماي شاو د
مشمول پرداخت عوارض اين تعرفه نمي باشند.
 :Aارزش محاسباتي سال  1400ميباشد.

شهرداري ديزيچه

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

3

استانداري اصفهان

(تعرفه شماره )4- 4

مي گردد

ترميم و بازسازي نوار حفاري سال اجرا محاسبه

اين عوارض براساس فهرست بهاي واحد پايهرسته

محاسبه مي گرد.

شهرداري ديزيچه

رسته ترميم و بازسازي نوار حفااري ساال اجارا

1

عوارض صدور مجوز حفاري

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400

اين عوارض براساس فهرست بهااي واحاد پاياه

رديف

نوع عوارض

شهرداري ديزيچه سال 1400

توضیحات

منشأ قانوني

به اساتثناء مصاوبه شاماره  26/71016اين عوارض برابر مصوبه فوق الذكر از ادارات حفاري
مورخ  88/8/2شوراي عالي فني معاونت كننده دريافت خواهد شد و ترميم به عهده ادارات

راهبردي رياسات جمهاوري و مصاوبه
هيئت وزياران و ناماه شاماره 48528

حفار كننده مي باشدو در صورت ترميم از طرف
شهرداري برابر آخرين فهرست بهاي ترميم خواهد

بود.

مورخ  92/9/6معاونت همااهنگي اماور
عمرانااي و رئاايس كميساايون عااالي
هماااهنگي امااوراجرايي و نامااه شااماره
 20/41/57923مااااااااورخ 92/7/21
استانداري اصفهان محاسبه و وصول مي
گردد(.براساس دستورالعمل كميسايون
حفاري)

شوراي اسالمي شهر ديزيچه

4

استانداري اصفهان

(تعرفه شماره )5-4

نوع عوارض

رديف

شهرداري ديزيچه سال 1400

تعرفه قبلي

پیشنهادي سال 1400
(ريال)

3

توت زينتي(اصله) -هر سانتيمترمحيط بن درخت

379.500ريال

436,425

4

سرو نقره اي(اصله) -هرسانتيمتر محيط بن درخت

569.250ريال

654,638

5

چمن مترمربع

5.060.000ريال

5,819,000

6

گل فصل (متر مربع)

2.530.000ريال

2,909,500

7

رزماري (مترمربع)

5.692.500ريال

6,546,375

8

مورت باعرض نيم متر(مترطول )

3.478.750ريال

4,000,563

9

گل هاي بوته اي

417.450ريال

480,068

شهرداری دیزیچه

شوراي اسالمي شهر دیزیچه

5

ماده  50قانون ماليات برارزش افزوده

2

كاج تهران(اصله) -هرسانتيمترمحيط بن درخت

379.500ريال

436,425

 94منشأ قانوني
به استناد بند  16ماده  71و ماده  77 :5قانون شوراها تبصره يك

1

نارون (اصله) -هر سانتيمتر محيط بن درخت

379.500ريال

436,425

توضیحات
درصااورت قطااع عمااد خسااارت باارآورد شااده 5
برابرقطع غيرعمد محاسبه مي شود.
 -2در موارد ضروري و فوري تشاخيص كارشاناس
فضاي سبز شهرداري مالك عمل است
 -3درختاني كه در مالكيت عمومي شهرداري قرار
ندارند مشمول اين تعرفه نمي باشند.
-4مطابق ماده  1قانون حقظ و گسترش فضاي سبز
در شهرها  ،قطع هر نوع درخت و درختچه و يا نابود
كردن آن به هر طريق در معابر ،مياادين  ،بزرگاراه
ها ،پاركها ،بوستانها و باغاات د محادوده و حاريم
شهر بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوط
ممنوع است.

استانداري اصفهان

