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ماده شش  :عوارض تراكم

ماده دوازده :عوارض ارزش افزوده ناشی از تغييركاربری

تا60درصد مساحت عرصه احداث بنا مشمول پرداخت عوارض تراکم نمیگردد و بیش از60درصد تا150درصد مساحت عرصه ،در کلیه موارد مشمول تراکم

بـا توجـه به رای شـماره 12۳7الی1240مـورخ  1۳97/04/19و  ۳67الی  ۳61مـورخ  1۳97/0۳/0۸صـادره از هیات عمومی دیوان

به استثناء موارد ذیل به ازای هر مترمربع 12 Pو بیش از 150درصد تا 240درصد مساحت عرصه به ازای هر مترمربع 20 Pو بیش از 240درصد تا ۳00درصد به

ازای هر مترمربع ۳۳ Pو بیش از۳00درصد به ازای هرمترمربع 40 Pعوارض تراکم در هنگام صدور هرگونه مجوز و گواهی ساختمانی محاسبه و اخذ گردد.

تبصره یک  :عوارض فوق هنگام صدور مجوز ساختمانی صرف ًا برای یكبار محاسبه و اخذ می گردد و در صورت افزایش بنا و یا تغییرات نسبت به مجوز صادره که

موجبافزایشتراکممیگردد،مساحتافزایشیافتهمشمولعوارضبندفوقخواهدشد.

تبصرهدو:کلیهمشاعاتشاملپارکینگ،تـاسیسات،راهپله،راهرو،نمازخانه،ابی،سونا،جكوزی،استخردرکلیهکـاربریهـامشمولعوارضتراکمنمیگردند.

تبصره سه :بالكن داخل واحد تجاری (با کاربری انباری تجاری) تا میزان 50درصد مساحت همان واحد تجاری مشمول عوارض تراکم نمی گردند.

عدالت اداری وبا در نظر گرفتن تكالیف مقرر در بند 2ماده 49آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ،
ناحیه ای  ،منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور ،به منظور تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری ناشی از تبدیل
کاربریهای عمومی (آموزشـی ،اداری انتظامی ،ورزشـی،درمانی ،فرهنگی هنری ،فضای سبز عمومی و پارکها ،مذهبی ،تأسیسات و
تجهیزات ،حمل و نقل و انبارها ،نظامی ،باغات و کشاورزی ،میراث تاریخی و طبیعی ،تفریحی و توریستی ،خدمات ناحیه و محله) به
کاربریهای اختصاصی(تجاری ،خدماتی ،مسكونی و صنعتی) به ازای هر متر مربع۳0Pعوارض محاسبه و اخذ گردد.

ماده هفت  :عوارض پيش آمدگی (كنسول ،بالکن ،تراس )

ماده سيزده  :عوارض كاهش عقب ساخت در زمان صدور پروانه ساختمانی

در صورت صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقای بنای احداثی پیش آمدگی عوارض ساختمانی آن به شرح ذیل محاسبه اخذ می گردد.

در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصه 100 Pعوارض محاسبه و اخذ گردد.

ماده چهارده :عوارض كسب و پيشه(صنفی)
تعرفه عـوارض کسبی (صنفی) بـرای سال  9۸با افزایش20درصد نسبت به تعرفه سال 97محاسبه و اخذ گردد ،عوارض فوق شامل کلیه اماک تجاری

مشمول بند  24ماده  55قانون شهرداریها که درخواست مجوز کسب از شهرداری را دارند می گردد و بصورت سالیانه از مؤدیان اخذ می شود.

 -1عوارض کسب و پیشه باسكول ساانه  2/000/000ریال

-2عوارض کسب و پیشه مراکز معاینه فنی خودرو ساانه  5/000/000ریال

ماده پانزده  :عوارض ارزش افزوده اراضی و اماك ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
تبصره یک :منظور از پیش آمدگی مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابر عمومی که بصورت مسقف و زیر بنای مفید مورد استفـاده واحدهـای

مسكونی ،تجـاری و خدماتی قرار می گیرد.

تبصره دو  :منظور از پیش آمدگی غیر مسقف عبارت است از پیش آمدگی در معابرعمومی که بصورت بنای غیر مفید صرف ًا بصورت بالكن مورد استفاده

قرار می گیرد.

تبصره سه :چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرف ًا بصورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول پرداخت عوارض مذکور نخواهد بود.

ماده هشت :ارزش افزوده ناشی از تصميمات كميسيون ماده 5ويا مراجع ذيصاح
-1درصورتافزایشطبقات،سطحاشغالوبنایتجاریصرفنظرازافزایشیاعدمافزایشتراکمناشیازمصوبهکمیسیونماده 5ویاکارگروهامورزیربنایی،
به ازای هرمترمربع25 Pمحاسبه واخذ می گردد.

-2در اراضی که با کاربری های مجاز و با تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و کمیسیون تبصره یک ماده یک موضوع قانون حفظ اراضی زراعی

و باغ ها  ،امكان صدور پروانه ساختمانی در حریم شهر برای شهرداری وجود داشته باشد هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارض فوق به ازای هرمترمربع اعیانی
مصوب به میزان  25 Pمحاسبه و اخذ می گردد مشروط بر اینكه از حداقل متر مربعی 1/500/000ریال کمتر نباشد.

ماده نه :عوارض صدور مجوز حصاركشی و ديواركشی برای اماك فاقد مستحدثات
عوارض فـوق به مـأخذ 1/5 Pبه ازای هر مترطول محیط عرصه اخذ می گردد.

تبصره:مدتاعتبـارمجـوزحصارکشییكسـالمیبـاشدوپسازانقضایمدتمذکور،مالکمكلفاستنسبتبهاخذمجوزجدیداقدامنماید.

 -1به کلیه اراضی و اماکی که بر اثر اجرای طرحهای احداث ،تعریض و توسعه و اصاح معابر و میادین در بَرگذر احداثی یا
اصاحی یا تعریضی یا توسعه ای واقع می شوند قسمتی از ملک را که در معرض طرح قرار می گیرد ارزیابی و همراه با میزان
ارزش افـزوده بقیه ملک در لیسـت واحدی منظور خواهد نمود .به هنگام پرداخت غرامت میزان عـوارض ارزش افزوده از
غرامت و بهای ملک واقع در طرح تعریض و تملک کسر می گردد و مابه التفاوت به مالک پرداخت می شود.
عوارض ارزش افزوده صرف ًا یكبار فقط در صورت پرداخت غرامت به صاحبان این قبیل اماک تـوسـط شـهـرداری برای
بـاقیمانده عـرصه ملک  ،مـورد محـاسبه قرار خواهد گرفت و از مطالبات صاحبان اماک واقع در تعریض کسر خواهد گردید
و باقیمانده مطالبات مربوط به غرامت پرداخت خواهد شد.
تبـصـره یک :عـوارض ارزش افزوده هـر قطعه زمینی که در معـرض اجـرای طرحهـای مذکـور در متن بند یک قـرار
می گیرد ،عبارتست از  20درصد قیمت روز بهای زمین که به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری که ماک پرداخت
غرامت قرار می گیرد برای معادل مساحت عرصه واقع در تعریض مورد ماک عمل می باشد.
برای باقیمانده عرصه تا عمق  20متر معادل  15درصد بهای کارشناسی عرصه ملک واقع در تعریض مورد ماک محاسبه قرار
خواهد گرفت و از عمق بیش از  20متر تا  40متر معادل  10درصد بهای کارشناسی عرصه واقع در تعریض ماک محاسبه
می باشد و مازاد بر عمق  40متر مشمول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری نخواهد شد.
تبصـره دو :چنانچه در اجرای متن تبصره یک مطالبات شهرداری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و اماکی که در

ماده ده  :عوارض افزايش تعداد واحدهای تجاری و مسکونی

معرض طرح قرار می گیرد باشد در هنگام پرداخت غرامت عوارض مربوط به میزان مازاد ملک به هنگـام محــاسبه غرامت

افزایـش تعـداد باب های تجاری و واحدهای مسـكونی پس از صـدور رأی جریمه ماده صد صرف ًا درخصوص افزایش فـوق الذکر به شـرح ذیل

منظور و از مطالبات مالک کسر می شود و باقیمانده مطالبات شهرداری پس از اعام به مالک به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا

عوارض محاسبه و اخذ می گردد.

فروش ملک دریافت می گردد.
تبصره سه :در صورت عدم دریافت غرامت توسط مالک در خصوص بهای ملک واقع در تعریض  ،سطح اشغال و تراکم بر اساس
مساحت ملک قبل از تعریض ماک عمل خواهد بود.
تبصره چهار :مالكین آن دسته از اماک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که رأس ًا از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از
انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می نمایند به ازای هر مترمربع عرصه
باقیمانده ،به میزان 100 Pمشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می گردند.
-1بدیهی است زمان شمولیت عوارض ارزش افزوده در مورد کلیه اراضی یا اماک و عرصه دارای مستحدثـات که قب ً
ا پشت
جبهه بوده و در اثر تعریض در برگذر جدید قرار می گیرند و یا در اثـر احداث معابر و تملک اماک واقع در مسیر آن در برگذر
جدید واقـع می شوند ،عـوارض ارزش افزوده عرصه اینگونه اماک بر اسـاس تبصره یک و برمبنای بهای کارشناسی عرصه که

تبصره یک :به جهت تشـویق به بزرگتر شـدن واحدهای تجاری و مسـكونی سطح شـهر ،کاهش تعداد باب تجاری و کاهش تعداد واحد مسكونی

مشمول عوارض نمی گردند.

تبصره دو :عـوارض فـوق در صورت محـاسبه برای واحد مسكونی باید حداقل ازمبلغ  20/000/000ریال و برای باب تجاری باید حداقل از مبلغ

100/000/000ریال کمتر نباشد.

تبصره سه :هرگونه تغییر در مساحت،کاهش و افزایش ارتفاع ،کاهش دهنه و تعداد واحد نسبت به آخرین وضعیت مجاز ساختمان  ،عاوه بر موارد

فوق الذکر مشمول محاسبه سایر عوارض تجاری نیز می گردد.

ماده يازده  :عوارض تعميرات ساختمان

ماک پرداخت غـرامت قـرار گـرفت بـه میـزان 50درصد غـرامت پـرداختی(با قیمت کارشناسی روز) در هـر متر عـرصه
و اعیـان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملكی عـرصه و اعیـان
محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملكی که در اثر اجرای طرح بَر معبر
قرار گرفت از مالک آن وصول میگردد .بدیهی است پس از محاسبات ارزش افزوده مراتب باید اعام گردد.

ماده شانزده  :عوارض صدور پروانه ساختمانی تکميل بنا

چنـانچـه بنایی خارج از شمول تبصره شش ماده صد باشد و متقاضی درخـواست تعمیرات ملک خود را داشتـه بـاشد عـوارض فوق الذکر براساس

-1مستند به بند  ۳بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره  252۸1/۳/۳۳مورخ  1۳71/11/24معاون هماهنگی امور

جدول ذیل محاسبه و اخذ می گردد.

عمرانی وزارت کشور حداکثر مدت اتمام عملیات ساختمانی پروانه های ساختمانی صادره به شرح ذیل تعیین می گردد.
الف ) مهلت پروانه ساختمانی تا  1000مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی  24ماه از تاریخ صدور
و تا  2دوره یكساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه ،امكان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
ب) مهلت پروانه ساختمانی بیش از  1000تا  4000مترمربع زیربنا با احتساب یک سال شروع عملیات ساختمانی  ۳0ماه از
تاریخ صدور و تا  2دوره یكساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه ،امكان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
ج) مهلت پروانه سـاختمانی بیش از  4000مترمربع زیربنا با احتسـاب یک سـال شروع عملیات ساختمانی  ۳6ماه از تاریخ
صدور و تا  2دوره یكساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه ،امكان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد.
-2مسـتند به بند  22آخرین صفحه شناسـنامه سـاختمان موضوع پیوسـت مصوبه شـماره /1655دش مورخ 1۳71/0۸/19
شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه  ،گواهی عدم خاف و گواهی پایان ساختمان در سطح
شهرداری های کشور و بند  12بخشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره  252۸1/۳/۳۳مورخ  1۳71/11/24معاون

تبصـره يک :با توجه به اینكه بعض ًا تعمیرات سـاختمانی شـامل نمای سـاختمان نیز می گردد لذا به جهت زیبـاسـازی شـهر از تعمیرات نمـای
ساختمان عـوارض تعمیرات اخذ نمی گردد.
تبصـره دو  :مـدت اعتبـار پروانه تعمیرات سـاختمانی  12ماه می باشـد .پس از انقضای مدت مذکور ،مالک مكلف اسـت نسـبت به اخذ مجوز
جدید اقدام نماید.

هماهنگـی امور عمرانی وزارت کشـور ،چنانچه مالک در حداکثر مدت تعیین شـده در بند هـای فوق ،اقدام به تكمیل
ساختمان ننماید ملزم به اخذ پروانه جدید می باشد .از اینرو  ،برای صدور پروانه ساختمانی جدید (تكمیل بنا) به ازای هر
مترمربع بنای ناخالص (به استثنای پارکینگ) به میزان 4Pبرای بناهای تجاری و برای سایر کاربری ها به میزان 2Pبه ازای
هر سال محاسبه و اخذ می گردد.

