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ماده چهار  :عوارض پذيره تجاری و خدماتی

)22برای صدور پروانه ساختمان تجاری ،خدماتی ،مسكونی طرفین خیابان امام خمینی(ره) که دارای دسترسی از بَر خیابان اصلی می باشند از
میدان شهرداری تا میدان شهید هزارجریبی و(اطراف میادین مذکور) تمامی سازندگان از تسهیات اعطائی(کاهش عوارض) موضوع
ماده ( ۳عوارض زیر بنا) و ماده  (4عوارض پذیره تجاری و خدـماتی) و ماده ( 6عوارض تراکم)و ماده  (( 7عوارض پیش آمدگی(کنسول،
بالكن ،تراس) )) فقط به هنگام صدور پروانه ساختمان و مطابق شرایط زیر بهره مند خواهند شد.
-1با رعایت تبصره ذیل بند یک این ایحه مبنی بر رعایت حقوق قانونی سایردستگاه ها ،کلیه آیتم های عوارضی مندرج در بند  2مشمول 10
درصد تسهیات اعطائی(کاهش عوارض) می شوند.
-2در صورت تمایل سازندگان به اختیار و انتخاب شهرداری از مانده عوارض تا سقف 50درصد می توانند تهاتر ملک نمایند.
-۳پس از اعمال 10درصد کاهش عوارض و همچنین تهاتر ملک از 50درصد باقیمانده عوارض با موافقت شهرداری ،باقیمانده عوارض مشمول
بند  11ماده دو همین دفترچه ( 25درصد جایزه پرداخت نقدی) خواهند شد.
)2۳بهمنظورتقویتمنابعدرآمدیشهرداریهایمناطقدووسهکلیهسازندگانوفعالینعرصهتولیدساختمانباکاربریهایتجاری،خدماتی،
مسكونی از کاهش عوارض به میزان 5درصد در شهرداری های مناطق دو و سه فقط به هنگام اخذ پروانه ساختمان بهره مند خواهند شد.
)24در جهت تخصصی کردن فعالیت حرفه ای تولید مسكن در صنعت ساختمان با رویكرد بهبود کیفیت اجراء  ،استفاده از مصالح مرغوب
و تأمین حقوق مصرف کنندگان ،صرف ًا برای فعالین عرصه سـاختمان که عضو انجمن صنفی انبوه سـازان گلسـتان می باشـند ،عاوه بر
برخورداری از تسهیات بند سه ،برای احداث واحدهای تجاری ،خدماتی ،مسكونی فقط به هنگام صدور پروانه ساختمانی از تسهیات

تبصره يک  :در محاسبه عوارض پذیره مجتمع های تجاری و خدماتی (پاساژ)  90درصد ضرایب مصوب ماک عمل خواهد بود (ضریب 90درصد صرف ًا

جدول شماره یک نیز بهره مند خواهند شد.

جهت کاربری های تجاری پاساژ مشمول گردد).

تبصره :کلیه اعضاء انجمن صنفی انبوه سازان گلستان با معرفی نامه کتبی انجمن و مشروط به داشتن مالكیت در عرصه  ،بصورت مشاع یا ششدانگ
یا ارائه مشارکت نامه توسط اعضاء انجمن که در یكی از دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم و تایید شده باشد فقط به هنگام صدور پروانه ساختمانی

ماک عمل در نحوه محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی در طبقات بشرح

تبصـره دو  :حاصل جمع عبـارت داخل پرانتز
ذیل ماک عمل قرار گیرد:

مشمول تسهیات اعطائی کاهش عوارض طبق جدول شماره یک در شهرداری های مناطق سه گانه خواهند شد:

جدول شماره يک تسهيات اعطائی كاهش عوارض

توضيح( :کسری دهانه واحدهای تجاری ،صرف ًا به نسبت تعداد و مساحت تجاری دارای کسری طول دهانه محاسبه گردد).

تبصره سه :زمین های با عمق کمتر از 20متر درمحاسبات پذیره مجتمع های تجاری و خدماتی (پاساژ ) مشمول ضریب تعدیل فوق نمی گردند.

)25در صورت درخواست تقسیط عوارض و بهای خدمات برای صدور پروانه ساختمانی تجاری ،خدماتی ،مسكونی ،حتی پس از اعمال تسهیات
پیش بینی شده سازندگان عضو انجمن صنفی انبوه سازان در این ایحه و انجام تهاتر بخشی از عوارض و بهای خدمات با اماک واگذاری  ،در
پرداخت باقیمانده عوارض از تسهیات 100درصد کاهش کارمزد تقسیط بهره مند خواهند شد.

ماده سه  :عوارض زيربنای مسکونی

تبصره چهار  :درخصوص انباری یک واحد تجاری اعم از بالكن ،انباری تجاری و خدماتی به ازای هر متر مربع 20 Pعوارض محاسبه و اخذ گردد.

تبصره پنج :در صورت تجدیدبنا در بناهای تجاری موجود که دارای پروانه سـاختمـانی یا مجـوز از شهـرداری بـاشند به میـزان مسـاحت
درصد حاصل فـرمول فوق

قبلی

در محاسبات لحاظ گردد.

تبصره شش :عوارض پذیره یک مترمربع تجاری و خدماتی محاسبه شده حداقل از مترمربعی  ۳/000/000ریال برای تجاری و  1/۸00/000ریال برای
خدماتی کمتر نباشد.

تبصره هفت :کلیه مشاعـات در پـاساژ هـا  ،مجتمع هـای تجـاری و خدماتی و تجـاری خطی (مطـابق ضوابط شهرسازی)شامـل پـارکینـگ ،راه پله
 ،راهـرو ،نـورگیر ،فضـای رمـپ وجک ،سـرویس بهداشـتی ،آسانسور ،نمـاز خـانه ،تـاسیســات و فضـای ورزشی مشروط به مشاع بودن آن مشمول

پرداخت عوارض پذیره نمی گردد.

تبصره هشت :در محاسبات عوارض پذیره خدماتی فرمول
تبصره نه  :چنـانچه تعداد تجـاری (مغازه) یک باب باشد،

لحاظ نمی گردد.
از فرمول فوق الذکر حذف می گردد.

تبصره ده  :اضافه و کاهش ارتفاع از  4متر و کاهش دهنه زیر  5متر محاسبه می گردد.

تبصره يازده  :به منظـور تشـویق و مساعدت به متقاضیـان احداث مراکز معـاینه فنی خودرو که مساحت آن بیش از  500متـرمـربع بـاشند ،به غیـر از
تجـاری هـای بخش فـروشندگی این مكـان ها ،

فرمول تعـرفه فوق الذکر (پذیره تجاری و خدماتی) در کاربری خدماتی برای آنان محـاسبه می گردد.

تبصره دوازده :در ساختمان های تجاری مسكونی (مختلط) راه پله طبقه همكف به صورت مسكونی در عوارض زیربنا محاسبه و اخذ گردد.

تبصره سيزده  :برای محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی طبقه اول و بااتر و طبقات زیرزمین  ،ضریب K 1برابر صفر می باشد .

ماده پنج :عوارض پذيره اداری ،صنعتی ،آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی هنری ،بهداشتی-درمانی و مذهبی و ساير

)1عوارض ساختمان های مسكونی که قبل از سال 1۳66احداث شده و مدارک ازمه و مثبت به تایید واحد شهرسازی رسیده باشد بدون ارجاع
پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده صد ،عوارض زیربنا معادل ۳ Pبرای هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد.
)2بعض ًا مشاهده می گردد مالكین جهت استفاده اختصاصی بخشی از فضای پشت بام را در زمان صدور پروانه یا بصورت خاف تبدیل به یک
واحد مسكونی می نمایندو مابقی فضای پشت بام صرف ًا مورد استفاده اختصاصی مالک همان واحد قرار می گیرد و اداره ثبت هم برابر استعام
به عمل آمده این فضا را در سند مالكیت آن واحد ثبت می نماید ،لذا در این خصوص درزمان صدور پروانه یا عدم خاف به ازای هر مترمربع
فضای پشت بام تبدیل شده به فضای اختصاصی به میزان 25 Pعوارض محاسبه و اخذ گردد.
)۳زیربنای فضاهایی همچون استخر ،سونا ،جكوزی  ،کافی شاپ ،سالن اجتماعات و ورزشی در مجتمع های مسكونی مشمول عوارضی
معادل  1/5 PSمی گردد.

)1به جز کاربری تجاری و خدماتی با دسترسی مستقل عوارض سایر بناها با کاربری کل پروژه محاسبه می گردد.
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