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 عوارض با مرتبط قانونی مستندات سایر و عوارض وضع قانونی مستندات

 و اصالحات بعدی آن 1346مصوب  ها شهرداری و معامالتی مالی ی نامه آیین

 به که درآمدهایی سایر و خدمات بهای و عوارض انواع ی کلیه آن در که بود خواهد ای تعرفه دارای شهرداری هر  -30ماده  

 جدیدی خدمات بهای یا تعرفه عنوان هر درج شود، می تحصیل یا وصول آن به  وابسته و تابعه مؤسسات و شهرداری ی وسیله

 .شود می منعکس ذکورم ی تعرفه در گیرد می صورت ها آن نرخ میزان و نوع در که تغییری هر یا گردد می تصویب و وضع که

انواع عوارض و درامدها  وزارت کشور برای تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چکونگی وضوع و تشخیص و وصول 

 دستورالعمل جامعی تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابالغ خواهد کرد. 

  تشخیص ینرمأمو هبعهد دیمو بدهی تشخیصو  تعیینو  مدهادرا ارضعو  تعرفه با ردمو هر یا دیمو هر ضعو  تطبیق ـ 31ماده 

 مکلفند   رمذکو  ینرمأمو  ستا  هشدداده    نهااب  تشخیص  رختیاا  بستهو وا  تابعه  یها  نمازسا  یا  داریشهر  فطراز    که  ستا  کسانی  یا

در  ینظر  بی  قتد  لکما داد  نهاآ  بوضع  تخلف  رتصودر    برند  ربکا  دخو  یها  تشخیصرا  و   سیدگیر  داریشهراداری    هگادر 

 .  شد هداخو اردهگذ ا جرا بموقعو  ذتخاا نهاآ رهبادر رمقر تتنبیها

 لعملیراستود  مطابق  را  دخو  تمطالبا  تا  دشو  میداده    زهجاا  رکشو  کل  یها  داریشهر  به  ـ(  27/11/1380)اصالحی    32  ماده

  به  لموکو  بمفاصاحسا  ورصد  لهرحا. در  نماید  اقساط  سدر  می  هطمربو  شهر  سالمیا  رای شو  تصویب  به  دارشهر  دپیشنها  به  که

 . دهدبوا خو دیمو بدهی کلیه یهدتا

 رسیده است  به پیوست می باشد. کازرون شورای اسالمی شهر که به تصویب  )آئین نامه تقسیط(ضمنا دستورالعمل این ماده*

 و اصالحات بعذی آن 1334شهرداریها مصوب  قانون

سیاست  پیشنهاد    –  26بند    55ماده   نظر گرفتن  در  با  میزان عوارض  و  نوع  تغییر  همچنین  و  الغاء عوارض شهر  یا  برقراری 

 . عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعالم می شود

اجرایی وصول عوارض شهرداری و    –(  27/11/1345)اصالحی   74ماده   نامه  آیین  اسالمی شهر  با تصویب شورای  شهرداری 

 ماید. و امثال آن را تدوین و تنظیم می نسهم خدمات 

شورای اسالمی  که به تصویب  )ائین نامه نحوه وصول عوارض و بهای خدمات(  ایین نامه اجرایی این  ماده    الزم به ذکر است*

 پیوست می باشد. رسیده است  به  کازرونشهر

و بهاء خدمات ارائه شده توسط    عوارض  مورد   در  شهرداری  و  مؤدی  بین  اختالف  گونه   هر  رفع  -(  10/2/93)اصالحی  77ماده  

  و  شود می ارجاع شهر انجمن و دادگستری و کشور وزارت نمایندگان از مرکب کمیسیونی بهشهرداری و سازمانهای وابسته به آن 

 االجرا،   الزم  اسناد  مقررات  طبق  شود  تشخیص  کمیسیون  این  تصمیم  طبق  که  هائی  بدهی.  است  قطعی  مزبور  کمیسیون  تصمیم

 طلب  وصول و اجرائیه صدور به مزبور کمیسیون تصمیم طبق بر است مکلف ثبت اجرای باشد می وصول قابل ثبت اداره وسیله به

 دادگستری  نمایندگی  به  را  نفر  یک  شهرستان  دادگستری  رئیس  نباشد  قضائی  سازمان  که  نقاطی  در  نماید  مبادرت  شهرداری

 .      آمد خواهد عمل  به شهرستان شورای طرف از انجمن نماینده انتخاب شهر انجمن غیاب در و نماید می تعیین

 :بنمایند را  یرز تما اقدا شهر حریم ردمودر  مکلفند یهادارشهر -99 دهما

 . شهر احتمالی توسعه  به توجه با شهرسازی جامع نقشه تهیه و حریم حدود تعیین ـ 1بند 

                           ن ساختماو    غبا  د اـیجا  -  کشی  نخیابا  -  ضیارا  تفکیکو    یبند  قطعه  قبیلاز    نیاعمر  تمااقدا  کلیه  ایبر  تیرامقر  تهیه  -2بند  

  به  توجه  با  شهر  حریم  به  صمخصو  ومیـعم  تـش ابهد  ظـحف  ه ـب  طوـمرب  راترـمق  هـتهی  ینـهمچنو    خانهرکاو    هگارکا  دیجاا  -

 . شهر نیاعمر نقشه
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 بهو  گهیآ معمو عطالا ایبر رشوـکوزارت  دـتاییو  هرـش  نـنجما تصویباز  پس رمذکو راتمقرو   زیشهرسا  جامع نقشهو  حریم

 . شد هداخو شتهاگذ اجرا موقع

 ( 1358/ 6/ 27 )اصالحی مصوب100ماده 

 ( 1390/ 1/ 28 )اصالحی مصوب 101ادهم

 با اصالحات 1347/ 9/ 7مصوب  - قانون نوسازی و عمران شهری 
کشور اجرای مقررات این  و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت  1348در شهر تهران از اول فروردین ماه    ـ  3تبصره   ـ  2ماده  

 .شودو ساختمانهای شهری ملغی می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضیماده را اعالم می 

اراضی و ساختمان  ـ  3ماده   اجرا در مورد عوارض سطح شهر و  قانون در هایی که در  این  از شهرها ملغی می  هر   ی  گردد یک 

ماده   طبق  عوارض  اصل  در  اختالف  بروز  درصورت  و  است  بخشودگی  و  توافق  غیرقابل  شهرداری  مطالبات  قانون    77بقایای 

هرگاه شهرداری ولی  شد  عمل خواهد  به  ها  نسبت  و  مراجعه  بشهرداری  قانون  این  اجرای  تاریخ  از  یکسال  مذکور ظرف  مودیان 

با منظور نمودن   پرداخت اصل سود صدی بدهی خود در هر مرحله که باشد نقدا اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله 

  ود.ب خواهند شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرایم متعلقه معاف

 ی یابدو باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت شود عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق م-10ماده

مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازد ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه  از عوارض مودیانی که ظرف -1تبصره

 خوش حسابی منظور و کسر خواهد شد.

 قانئن نوسازی و عمران شهری  13و  12ماده

  را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت   نوسازی(  عوارضتا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون )  کهمودیانی    14ماده  

خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد در سال به نسبت مدت تاخیر  زیان دیرکرد(%9صدی نه )

 مطالبات خود اقدام کنداین قانون نسبت به استیفای  13طبق مقررات ماده 

 با  1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف  تشکیالت، قانون

  بعدی های اصالحیه
 :شهر اسالمی شورای وظایف در (1396)اصالحیه مرداد -80 ماده

 که دولت عمومی سیاست گرفتن درنظر با آن میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب -16  بند

 .شود می اعالم کشور وزارت سوی از

معامالت    -26بند و  مالی  نامه  آیین  رعایت  با  آن  به  وابسته  های  سازمان  و  شهرداری  توسط  شده  ارائه  خدمات  نرخ  تصویب 

 شهرداری ها با رعایت مقررات مربوطه. 

 اهالی درآمدهای و  تولیدات با متناسب  عوارض وضع  به نسبت تواند می  شهر اسالمی ( شورای1396)اصالحیه مرداد  – 85 ماده

 .نماید اقدام وزیران هیأت مصوب ی نامه آیین طبق شهر نیاز مورد عمرانی و خدماتی های هزینه از بخشی تأمین منظور به

 وصول که مقطعی هر در تواند می کشور وزیر  .است وصول قابل کشور وزارت  مصوبه هر ارسال از پس ماه یک عوارض، : تبصره

 .نماید اقدام آن لغو یا اصالح به نداند، نسبت مصوب ی نامه آیین بر منطبق را عوارض ی تعرفه عنوان هر
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 7/7/1378آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی مصوب 

 

 29/08/1367قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 
در مواردیکه تهیه زمین عوض در داخل محدودههای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی  -4تبصره-ماده واحده

ر بگیرد .مراجع  تائید مراجع قانونی قرا میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مذبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد  

یتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی با استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر عالوه بر  مذبور م

حداکثر    انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح الزم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی

از اراضی آنهارا برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و    %20تا  

 بهسازی شهری بطور رایگان دریافت نمایند. 

 

 14/10/1384 بصومآنها   نییشهر، روستا و شهرک و نحوه تع میمحدوده و حر ف یتعار قانون

 طرح در مذکور طرح  تهیه تا و جامع طرح  دوره در آتی توسعه و شهر موجود کالبدی حد از است عبارت شهر محدوده  -1ماده  

 جمله از عمرانی طرحهای اجرای بر عالوه شهرداریها. باشد می االجرا الزم  آن در شهرسازی مقررات  و ضوابط که شهر هادی

 هر احداث بر نظارت و  خودکنترل قانونی وظایف چارچوب در زیربنایی وتأسیسات شهری خدمات تأمین و  معابر وتوسعه احداث

 .دارند عهده به نیز را شهر محدوده داخل در وعمران توسعه به مربوط اقدامات سایر و وتأسیسات ساختمان گونه

  آن   در   شهرداری  کنترل  و  نظارت   که  شهر  محدوده  پیرامون  بالفصل  اراضی  از   قسمتی  از  است  عبارت  شهر  حریم  -  2  ماده

  برای   مناسب  و  الزم  اراضی  حفظ  منظور  به   .ننماید  تجاوز   مربوط   بخش  و  شهرستان  کشوری   تقسیمات  مرز   از  و  دارد   ضرورت

  و  ساختمان  احداث  برای   استفاده  هرگونه   جنگلها،  و  باغات   کشاورزی،  اراضی  حفظ  اولویت  رعایت  با   شهرها   موزون   توسعه

  نظارت.  بود  خواهد  پذیر  امکان  هادی  و   جامع  طرحهای  مصوب  مقررات  و  ضوابط  چارچوب  در  تنها  شهر  حریم  داخل  در  تأسیسات

 حفاظت   و  شده  شناخته  مجاز  شهر  حریم  داخل  در  مصوب  ضوابط  و  طرحها  موجب  به  که  تأسیسات  و  ساختمان  هرگونه احداث  بر

 به ( میباشند مستثنی شهرداریها قانون و شهرها حریم و قانونی محدوده از حال هر در که) صنعتی شهرکهای  استثنای به حریم از

 رفتار   مقررات  طبق  متخلفین  با   و  محسوب  تخلف  حریم  این  در  مجاز  غیر  ساز  و  ساخت  هرگونه  میباشد،  مربوط  شهرداری  عهده

 .شد خواهد

 کلیه ارائه به موظف مینماید رادریافت غیره و ساختمانی عوارض شهرداری که حریمی یا و محدوده هر در - 5 تبصره - 3 ماده
 .میباشد شهری خدمات

 

 01/08/1385 تاریخ تا اصالحات آخرین با 31/03/1334مصوب  باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون

 اراضی  کاربری  تغییر  قانون   این  تصویب  تاریخ  از  آنها  وریبهره   و  تداوم  و  باغها   و  زراعی  اراضی  کاربری   حفظ  بمنظور  –  1  ماده

 . باشدمی  ممنوع ضروری موارد در جز شهرکها و شهرها قانونی محدوده از خارجدر  باغها و زراعی

 سازمان   رئیس  از  مرکب  کمیسیونی  عهده  به  استان  هر   در   باغها  و  زراعی  اراضی  کاربری  تغییر ضروری  موارد  تشخیص   –  1  تبصره

  نفر  یک  و  استان  آن  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل،  شهرسازی  و  مسکن  سازمان  رئیس،  اراضی  امور  مدیر،  کشاورزی  جهاد

 بدون   تواندمی  ربطذی  اجرایی  دستگاه  نماینده  .گرددمی  تشکیل  کشاورزی  جهاد  سازمان  ریاست  به  که  باشدمی  استاندار  نماینده

 .نماید شرکت کمیسیون  جلسات در رأی حق

  به نسبت  کمیسیون   نظر   مطابق   استعالم  یا  تقاضا  دریافت  تاریخ  از   ماه  دو مدت   ظرف  حداکثر  است  موظف   کشاورزی  جهاد  سازمان

 .نماید اقدام پاسخ صدور
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 وظیفه   دارعهده  و  گرددمی  تشکیل  مذکور  سازمان  رئیس   نظر  زیر  استانها  کشاورزی  جهاد  سازمانهای  در  فوق   کمیسیون  دبیرخانه

 نگهداری   و  کمیسیون  در  نوبت  به  درخواستها  نمودن  مطرح،  اولیه  کارشناسی  بررسی،پرونده  تکمیل  و  تشکیل،  تقاضا   دریافت

 .باشدمی مصوبات و سوابق

 جهاد   سازمان  نظر،  اداری  و  قضایی  مراجع  و  است  کشاورزی  جهاد  وزارت،  باغها  و  زراعی  اراضی  تشخیص  مرجع  –  2  تبصره

 .خواهندبود اشاره مورد سازمان نظر رعایت به  موظف اداری مراجع و نمایندمی استعالم زمینه این در  را ربطذی کشاورزی

 .شودمی تلقی دادگستری رسمی کارشناس نظر منزله به  قضایی مراجع برای استان کشاورزی جهاد سازمان نظر

 و  افراز،  تفکیک  موارد  در  مکلفند  مربوط  مراجع  و  هیأتها  سایر  و  رسمی  اسناد  دفاتر  و  امالک  اسنادو  ثبت  ادارات  –  3  تبصره

 کشاورزی   جهاد  سازمانهای  از  شهرکها  و  شهرها  قانونی  محدوده  از  خارج  در  آنها  کاربری  تغییر  و  باغها  و  زراعی  اراضی  تقسیم

 .نمایند اعمال را مذکور  وزارت نظر   و نموده استعالم کشاورزی جهاد وزارت

دامداریها،مرغداریها و پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و غذایی ، تهیه کردن تولیدات بخش  احداث گلخانه ها،  -4تبصره

کشاورزی   جهاد  های  سازمانه  موافقت  با  محیطی  زیست  ضوابط  رعایت  با  شودو  نمی  محسوب  تغییرکاربری  و  بوده  کشاورزی 

 بالمانع است.

 1387مصوب  افزوده ارزش بر مالیات قانون
قانون،   ینارائه خدمات که در ا  ینو همچن  یدیو تول  یواردات  یانواع کاالها  یوجوه برا  یرهرگونه عوارض و سا  یبرقرار  ـ  50ماده

سود سهام شرکتها،    یات،مأخذ محاسبه مال  یعوارض به درآمدها یبرقرار  ینشده است، همچن  ینو عوارض آنها مع  یاتمال  یفتکل

سود   مشارکت،  اوراق  سا  گذاریسپردهسود  اعتبار  یمال  یاتعمل  یرو  مؤسسات  و  بانکها  نزد  توسط   یربانکیغ  یاشخاص  مجاز، 

 . باشدیمراجع ممنوع م یرو سا یاسالم یشوراها

قانون مشخص نشده    ینآنها در ا  یفکه تکل  ید،جد  یاز عوارض محل  یکشهر و بخش جهت وضع هر   یاسالم  یشوراهاـ  1تبصره

 .یندنما یو اعالم عموم یباجراء در سال بعد، تصو  یباشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برا

درصد   یک به عبارت »  7/9/1347مصوب    ی و عمران شهر  ی ( قانون نوساز2عبارت »پنج در هزار« مندرج در ماده )  ـ2تبصره

 شود ی(« اصالح م1%)

تخف  ینقوان  ـ3تبصره اعطاء  به  مربوط  مقررات  عوارض    یتمعاف  یا  یفو  پرداخت  شهردار  یااز  به  ده  یهاوجوه    ی ملغ   یاریهاو 

 .گرددیم

 .یدماده در سراسر کشور نظارت نما ینوزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء ا ـ4تبصره

 1387مصوب  و عرضه مسکن دیاز تول تیو حما یسامانده قانون
و  دیتول  یطرحها  هیکل  -16ماده   و طرحهاکم  ی گروهها  ژهیمسکن  در  دیتول  یدرآمد  فرسوده شهرها مشمول    یبافتها  مسکن 

موظف    دولت  .باشدیم  ماندهیبدون کارمزد باق  طیساخت وتقس  وتراکمساخت  عوارض  یهانهیهز(  %50درصد)حداقل پنجاه  فیخفت

لوا  نیقوان  ریقانون و سا  نیا  اجراء   از   یناش   هایشهردار  یاعمال شده از سو   فیتخف(%100است معادل صددرصد) بودجه    ح یرا در 

 .دیمنظور و پرداخت نما یسنوات

 :کشور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون
  ینظام درآمدها نیتدو قیسال اول برنامه از طر انیموظفند تا پا ربطیمراجع ذ ریو سا  هایو شهردار یاسالم یشوراها ـ174ماده

 : دیاقدام نما لیذ یاستهایبا اعمال س  هایشهردار داریپا

پروانه ساختمان  الف ـ نرخ عوارض صدور  با کاربر  یصنعت  ،یادار  ،یتجار  یهایدر کاربر  یکاهش  همان    یمسکون  یهایمتناسب 

 یاز واحدها  یبردارخدمات بهره  یعوارض به عوارض و بها  نیا  لیتبد  ز یو ن  یمحل  تی و موقع  یمیاقل  طیمنطقه باتوجه به شرا

 یتوسعة شهر یطرحها یاز اجرا یو امالک، ناش  یبر ارزش افزوده اراض  رضعوا نیو همچن هایکاربر نیا یاحداث
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  ن یی تع  نیو همچن  یو عمران شهر  ینوساز  ،ینگهدار  ،یو شهر  یخدمات عموم  یهانهیهز  نیسهم شهروندان در تأم  نییتع  ب ـ

 و حمل و نقل  یتوسعه، عمران شهر یرساختهایز جادیسهم دولت در ا

 از مصرف و خدمات یاز عوارض بر امالک به عوارض ناش  هایعوارض موضوع درآمد شهردار لیتبد ج ـ

 هایشهردار یقانون یدرآمدها ریخدمات و سا یوصول عوارض، بها یبرا یضمانت اجرائ نییتع د ـ

 شتر یبا سطح اشغال ب رمشجر یغ ینهایمشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زم ینهایتراکم زم شیافزا هـ ـ

 یشهردار  کردنهیو نظارت بر هز تیریمد یساز و کارها تیتقو و ـ

واگذار  فیوظا   یسپاربرون   ز ـ هدا  یقابل  شهردار  تیو  هز  هایبودجه  وظا  کردنهیبه سمت  قانون  یاصل  فیدر حوزه  و    یو  آنها 

 یاجرائ یبه دستگاهها یاز اعتبارات شهردار نهیپرداخت هرگونه هز تیممنوع

 ی کلیه در محیطی پایداری و سرزمین آمایش اصل دو نمودن لحاظ با  کشور ریزی برنامه نظام ارتقای منظور به  - 181 ماده

 رعایت و ای منطقه  بخشی و ای منطقه-بخشی ایجاد هماهنگی استانی، و ملی های گذاری سرمایه و ای توسعه های فعالیت

 به اجرایی اختیارات انتقال و استان مدیریتی های توانمندی ارتقای مناطق، متوازن ی توسعه ها، فرصت و منابع توزیع در عدالت

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به الزم های وشاخص کارها و ساز مرکز، در حاکمیتی امور تمرکز هاو استان

 ی بودجه از آن تأمین به منوط مصوب قوانین و دولت توسط ها شهرداری عوارض و حقوق بخشودگی تخفیف، هرگونه  - تبصره

 .است ممنوع شهرداری عوارض و حقوق تخفیف و بخشودگی صورت این غیر در .است کشور ی ساالنه عمومی

 

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور:
  یتوسعه گردشگر تیکه ظرف  یدر محدوده شهرستانهائ یو درمان یآب معدن هایچشمه  از حاصل عوارض   ـ ب بند – 36ماده 

 افتی. منابع حاصله متناسب با درردیگی همان منطقه قرار م یهایاریده ای هایشهردار اریدر اخت یمراحل قانون یدارند، با ط

 تهیکم بیبا تصو رسد،یو توسعه استان م یزیربرنامه  یشورا بیروستا به تصو ایشهر  یاسالم یشورا شنهادیعوارض که به پ 

 .شودیهمان منطقه م یگردشگر یهارساختیشهرستان صرف ز یزیربرنامه 

  ریدر بخش ساختمان و مسکن اقدامات ز یمصرف انرژ ژه یمصرف به و یها و اصالح الگو ساختمان یسازمنظور مقاومـ به  60ماده

 انجام گردد: 

  کارانی. صدور پا ندیاقدام نما یساختمان یهاساختمان در پروانه  یمقررات مل تیمکلفند نسبت به درج الزام رعا های ـ شهردار الف

 مقررات است.  نیکامل ا تیها، منوط به رعاپروانه نیا یشده بر مبنااحداث  یواحدها یبرا

و در چهارچوب  یقیتشو یهااستیموظفند با اعمال س  هایو کشور و شهردار یراه و شهرساز یهاـ بند پ ـ وزارتخانه  61ماده

فرسوده در قالب بودجه مصوب   یبافتها یو بازساز اءیاح  یبرا یردولتیفرسوده از اقدامات بخش غ یبافتها یایاز اح تیقانون حما

 . ندینما تیحما

  یساز برامسکن نیریو خ یستی)ره( و سازمان بهز ینیامداد امام خم تهیـ  افراد تحت پوشش کم2ـ بند چ ـ  جزء  80ماده

و   یعوارض شهردار ،یان صدور پروانه ساختم یهانه یاز پرداخت هز یتیحما یهاپوشش نهادها و سازمانهرکدام از افراد تحت

مصرف،   یبه آنان براساس الگو افتهیاختصاص  یمسکون یواحدها یو گاز برا  برقانشعاب آب، فاضالب،  یهانه یو هز یاریده

 بار معافند.  کی یفقط برا

امام خمینی و  )آیین نامه اعطاء معافیت به افراد تحت پوشش کمیته امداد ماده  نیا یینامه اجرا نیی*الزم به ذکر است آ

 باشد.  یم وستیاست  به پ  دهیرس  کازرونشهر  یاسالم یشورا بیکه به تصو بهزیستی و خیرین مسکن ساز(

 ن،یمنظور ارج نهادن به والدمکلفند به  هیریو سازمان اوقاف و امور خ های اریو ده های ـ شهردار4ـ بند ث ـ جزء  88ماده

( %25درصد )پنج وست ین و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بهمسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسرا

که دفن اموات در آنها مجاز   یمفاد وقفنامه در امامزادگان تیماه و باالتر در جبهه را با رعاحضور شش هو باالتر و رزمندگان با سابق

 .ندیاقدام نما نهیها بدون اخذ هزو آرامستان باشدیم
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آب و   نهیپروانه ساختمان در زم ایو  یو سازمان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگ هایـ بند ج ـ دولت و شهردار92ماده

  ی و مطبوعات که دارا از کتابفروشان، ناشران یمسکون یدر فضاها یفرهنگ ی برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربر

 کنند.   تیحما دالزم هستن یقانون یمجوزها

جزء  98ماده ـ  الف  بند  تأس 2ـ  قوان  یگردشگر  ساتیـ  تابع  نظر  هر  گردشگر   نیاز  صنعت  بخش  مقررات  استثنا  یو   ی به 

 باشد.  یم  یمستثن یاست و از شمول قانون نظام صنف یاتیمال یهاتی معاف

 

 1391مصوب  رسانی به ایثارگرانخدماتقانون جامع 

 : از  عبارتند مسکن خدمات دریافت مشموالن ـ1ـ تبصره ـ بند ز3ماده 

 و  باالتر  و%(  25)  درصد  پنج  و  بیست  جانبازان  مفقوداالثرها،  و  اسرا   شهدا،  والدین  و  فرزندان  همسران،  ـ1

 .باشندمی  نامناسب مسکن دارای یا بوده مسکن فاقد که آزادگانی
  مترمربع  بیست  و  مترمربع   بیست  و   یکصد  تا  مفید  زیربنای   با   مسکونی   واحد  یک   احداث  برای   قانون   این   مشموالن   ـ  6ماده

  برای  نوسازی  و  شهرداری  عوارض   ساختمانی،  هایپروانه   صدور  عوارض  های هزینه  پرداخت  از   خود   سکونت  محل  شهر   در  تجاری

 ایثارگران  شامل  تراکم  بر  مازاد  و  اعمال  نیز  مسکونی  هایمجتمع  احداث  در  ماده  این  مفاد.  باشندمی  معاف  بنیاد  معرفی  با  بار  یک

 . بود  نخواهد

 می بایست کلیه شرایط زیر را دارا باشند: معافیت موضوع این قانون متقاضی استفاده از * افراد 

 سند مالکیت ملک مورد نظر الزاماً بنام شخص مشمول  ارائه  -1

 ه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارسارائ  -2

 ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم استفاده از معافیت موضوع این قانون  -3

 10/11/1395قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 
 .ها توسط دولت ممنوع استهرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری -تبند  -23ماده 

منظور و به  ینظام اسالم  یفیتکل  فیوظا  یدر اجرا  هیعلم  یهاحوزه  یعالی شورا  قیدولت مکلف است از طر  -تبند    -37ماده  

روحان و  حوزه  هدفمند  و  مؤثر  حوزه   ت،یحضور  عموم  هیعلم  یهااز  نهاد  حکم  حما  یبانیپشت  یردولتیغ  یدر  را    ریز  یهاتیو 

 عمل آورد: به

 از پرداخت عوارض ساخت و ساز  هیعلم یهاحوزه  یو ادار یپژوهش ،یآموزش  یفضاها تیمعاف -1

 تبصره ذیل -ثبند  -37ماده 

 . باشندیمعاف م یاصل یفضاها  یعوارض ساخت و ساز صرفاً برا یهانهیمساجد از پرداخت هز - 1 

عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب  ( قانون تأسیس شورای 5مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده)  ـ70ماده

پنج   1351/12/22 تا  حداکثر  موارد  از  یک  هر  در  مذکور  ماده  کمیسیون  توسط  آن  بعدی  اصالحات  است.  (  %5درصد) و  مجاز 

 .عالی شهرسازی و معماری ایران برسدتغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای 
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نامه شماره و آراء   11/10/1396مورخ    166472دستورالعمل وضع عوارض مطابق  وزیر محترم کشور 

 دیوان عدالت اداری کشور

 

  کل کشور 1399قانون بودجه سال 
( قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 80( بند )چ( ماده)2در راستای اجرای جزء)  -ربند    -6تبصره  

های حمایتی از پرداخت  ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانخمینی)ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن 

و  هزینه شهرداری  عوارض  ساختمانی،  پروانه  صدور  هزینه های  و  واحدهای  دهیاری  برای  گاز  و  برق  فاضالب،  آب،  انشعاب  های 

 .بار معافندمسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک 

سازی کاربری بخشی از امالک و  منظور ساماندهی و بهینهشود بهبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می  -دبند    -9تبصره  

برداری از آنها  ، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهفضاهای آموزشی

( قانون تأسیس 5)  اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده 

ایران مصوب   گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری،  صورت می  1351/ 22/12شورای عالی شهرسازی و معماری 

 .باشدبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف مینقل و انتقال امالک، أخذ گواهی بهره 

کل جاری می باشد که در قانون بودجه سال  جاری قابل اجراسال  و بهاء خدمات موارد قانونی فوق در صورتی درتعرفه عوارض*

 کشور تکرار گردد. 

 

   1/2/1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت

صورت نسیه  ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض بهشهرداری  -59ماده  

 نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. 

 ا ممنوع است. هدرخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری 

رسد.  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی شهر می  ( عوارض به %100پرداخت صددرصد )

رسد حداکثر تا نرخ  صورت نسیه )قسطی و یا یکجا( نیز به میزانی که به تصویب شورای اسالمی شهر می  در پرداخت عوارض به 

 شود.بلغ عوارض اضافه میمصوب شورای پول و اعتبار به م
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 تعاریف و اصطالحات 
 .طبقه هر در ساختمان شده ساخته سطح از است عبارتزیربنا: -1

 اتاق و  سرپله بالکن، طبقه، نیم طبقات، همکف، زیرزمین، از اعم ساختمان طبقات کل مساحت مجموعزیربنا:   ناخالص سطح-2

 .آسانسور

 جزء مترمربع 15 از تر بیش خلوت حیاط مترمربع و 24 از تر بیش نورگیر ستون، پشت خالی فضای وید، خارجی،  رامپتبصره: 

 .گردد نمی محاسبه ناخالص زیربنای

 بالکن تجاری، انباری دفترکار، اداری، تجاری، مسکونی، کاربری هر اختیار در سطوح کلیه مجموعزیربنا:   خالص سطح  - 3

 .ساختمان مشاعات سایر و حریم و راهرو استثنای به ...و تجاری

 .دارد تعلق مجموعه مالکان عموم به آن مالکیت ها آپارتمان تملک قاانون با انطباق در که ملک از هایی : بخشمشاعی فضای -4

بهداشتی سرایداری، البی، شامل مسکونی های ساختمان در مشاعات    :تبصره  سایت اطالعات، مدیریت، حیاط، در سرویس 

بچه  فضای  اجتماعاات، سالن کامپیوتر،  نورگیر هواکش، ورزشی، فضای آسانسور،  و  پله راه زباله، شوت تأسیسات، ها، بازی 

 .باشد می ونمازخانه

 .باشد مشاعات می و آسانسور و پله  دستگاه جز به ساختمان کل سطحمفید:  زیربنای -5

 .مفید فضاهای از غیر به زیربنا کل : سطحمفید غیر فضای -6

 سایر و نما آب حوض، استخر، سبز، فضای از استفاده برای فقط و نگردیده احداث بنایی هیچ آن روی که سطحیباز:   فضای -7

 .قرارگیرد استفاده مورد سازی محوطه استفاده

  .همکف طبقه در ساختمان توسط شده اشغال زمین سطحاشغال:  سطح -8

 سرپله استثنای به ساختمان طبقات مجموع در به مساحت کل زمین )به درصد(  شده ساخته سطح نسبتساختمانی:   تراکم- 9

 کل مساحت به گردد می استفاده تأسیسات و وانباری نیاز مورد رمپ پارکینگ، جهت که پیلوت و زمین زیر  از قسمت آن و

 .)درصد به( زمین

و طرح  کار پایان و مجوزها در مندرج مفاد به نسبت اختمانس  از استفاده نوع در تغییر جهت اقدام هرگونه تغییرکاربری: -10

 تفضیلی 

شهری:  فرسوده  بافت -11 ناکارامد  رونمایی  و   ، تاسیسات  از  اعم  آن  متشکله  عناصر  گذشته  سالیان  طی  که  شهر  از  مناطقی 

متعدد اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی رنج  ،زیربنایی،ابنیه،مستحدثات و... دچار فرسودگی شده و ساکنان آن از مشکالت  

 می برند.

 حداقل از و بوده مستقل ورودی دارای  و شده نظرگرفته در خانوار یک سکونت برای  که فضاهایی مجموعه  مسکونی: واحد  -12

مسکونی  های واحد بین  ما  فی مشاعی فضاهای .باشد برخوردار آشپزخانه حمام، سرویس بهداشتی،  اقامت، فضای  شامل امکانات

 .گردد نمی محاسبه گروهی پارکینگ کسری و پارکینگ تأمین محاسبه زمان در

 و کسب منظور به ها شهرداری قانون  ماده 55ماده 24بند ذیل تبصره  برابر  که هایی ساختمان کلیه از  است عبارت : تجاری-13

 تابع واحدهای یا  و صنفی نظام قانون پوشش تحت صنفی واحدهای ها یا در آن و گردند می  یا  گردیده احداث تجارت و پیشه

 و هواپیمایی های آژانس و مالی واعتباری مؤسسات و ها بانک ساختمان. باشند داشته فعالیت خاص قوانین و یا   قانون تجارت

 .باشد می تجاری صورت به بلیط فروش دفاتر

 داشته قرار معبر مجاورت در واقع  حرائم معبریا مجاورت در نحو هر به که تجاری واحدهای تمامی یا واحد  :خطی تجاری -14

 .باشند حریم تجاری فاقد یا حریم دارای اینکه از اعم باشند

 .شود می گفته نباشند،مجتمع خطی که باب یک از بیش  های تجاری از ای مجموعه به تجاری: مجتمع -15 

 .برگذر در واقع مترمربع، 20 حداکثر دارای مساحت و ثبتی پالک یک در تجاری واحد یک از است عبارت ای: محله تجاری-16

 و گردد می طراحی تجاری واحد سقف از ارتفاعی در که تجاری واحد داخل در است فضایی   :)نیمطبقه(تجاری داخل بالکن-17

 .باشد می تجاری واحد داخل از صرفاً آن به دسترسی راه
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 از دسترسی راه دارای چند هر بنای احداثی حالت این در بیشتر یا % 100 حد در بالکن توسعه یا احداث صورت در تبصره:

 .گیرد قرارمی محاسبه مورد تجاری طبقه یک به صورت و گردد نمی محسوب بالکن باشد، تجاری داخل واحد

 صورت به  یا تجاری واحد با مرتبط روبستهو   روباز صورت  به  تجاری محصوالت و  کاال نمودن انبار جهت محلی تجاری:  انبار -18

 .مستقل

 جهت که تجاری واحد عرض حداقل به عرض و متر 2 حداقل عمق به معبر  و تجاری واحد فاصل حد فضای تجاری: حریم -19

   .گردد می اطالق بارانداز فضا این به قدیم بافت در  .گیرد قرارمی استفاده مورد بارگیری یا و کاال تخلیه

دولتی، ها، وزارتخانه استقرار جهت یافته اختصاص امالک و اراضی به اداری: -20  و مؤسسات و دولتی نهادهای مؤسسات 

 طرح مصوب شهری  مقررات  و ضوابط طبق که شود می گفته بسیج و وانتظامی نظامی نیروهای  و دولتی غیر عمومی نهادهای

 .باشند

صنعتی منظور به که مرتبط فضاهای و ها ساختمان کلیه :کارگاهی صنعتی  -21  های کارگاه ایجاد و تولیدی یا و استفاده 

 یا و  تجارت و معدن و صنعت وزارت مانند مراجعی از  اصولی موافقت ودارای شوند می یا و شده احداث تولیدی یا صنعتی

 .باشند گردشگری صنایع و فرهنگی میراث سازمان یا و جهادکشاورزی

کلینیک، بیمارستان، بر مشتمل که شود می گفته اماکنی به :درمانی بهداشتی -22  درمانی، بهداشتی اختصاصی مراکز پلی 

بهداشتی   خدمات ارائه مراکز سایر و اجتماعی مددکاری آسایشگاه، زایشگاه، بهداشت،- پایگاه ، اورژانس مراکز توانبخشی، مراکز

 .ذیصالح مراجع از رسمی پروانه و مجوز با طرح مصوب شهری اساس بر درمانی

 .باشد جوانان و ورزش تأیید سازمان اورد که روبسته و روباز فضاهای در ورزشی های فعالیت کلیه ورزشی: -23

 سالن تئاتر، سینما فکری، پرورش کانون  های همایش، سالن کتابفروشی، کتابخانه، شامل ها فعالیت کلیه مذهبی: فرهنگی  -24

کلیه   .باشند می فرهنگی کاربری مشمول نگارخانه و موزه سرا، فرهنگ وسیما، صدا روزنامه،مراکز فاتر د و مؤسسات ، کنفرانس

 مصلی و مذهبی های اقلیت  معابد  و  علوم دینی مدارس و تکایا  حسینیه، مهدیه، مساجد، قبیل  از عبادی و مذهبی  های فعالیت

 .باشد می مذهبی کاربری مشمول ها

 و ای حرفه و فنی هنرستان دبیرستان، راهنمایی،- دبستان، کودکستان، مهدکودک، بر مشتمل های فعالیت کلیه آموزشی: -25

 .عالی آموزش مراکز و مراجع ذیصالح تأیید مورد های آموزشگاه

 با همراه نقلیه وسیله انواع جهت وگازوئیل بنزین گاز، صورت به گیری سوخت جهت محلی گیری: سوخت و سوخت جایگاه -26

 .گیری سوخت جایگاه و سوخت مخزن بهداشتی، های سرویس و مدیریت،رختکن دفتر شامل خدماتی فضاهای سایر

 داده اختصاص مختلف سنین در بازی و تفریحی های فعالیت جهت که روبسته و روباز فضاهای کلیه :تفریحی و شهربازی -27

 .شود می

 گذاری نرخ و بندی درجه تکمیل، ایجاد، نامه آیین مشمول که شود می اطالق هایی مکان به جهانگردی: و گردشگری-28

 .شود می ها آن برفعالیت نظارت و جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات

،   115ایستگاههای جمع آوری زباله ، ایستگاههای آتش نشانی، میادین میوه و تره ، اورژانس محلی جهت :تجهیزات شهری-29

مرکز حفر بهداشتی زباله، میدان مرکزی میوه و تره،   ،و مراکز امداد و نجات هالل احمر  گورستانهای موجود،جایگاههای سوخت 

 حمل و نقل بار 

مخازن آب زمینی و  ،ایستگاههای تنظیم فشار گاز، آب و فاضالب، سرویس های عمومی بهداشتیی محل :تاسیسات شهری

 گاههای تنظیم فشار گازهوایی، تصفیه خانه های آب و فاضالب و پست ایست

 .است گرفته قرار آزاد هوای مجاورت در مستقیم طور به طرف یک از حداقل که مسقف است سطحی روباز: بالکن -30

 مجاز  حد  یا  و معبر بر به  نسبت مالکیت  قطعه حد از همکف باالی طبقات در  ساختمان زدگی بیرون هرگونه :روبسته بالکن -31

 .باشد می حیاط طرف از اشغال سطح
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 کف از قسمتی یا تمامی زیر در که سرپوشیده فضای صورت به که همکف طبقه از قسمتی یا تمام از است عبارت پیلوت: -32

مورد   انبار و عمومی باز فضای پارکینگ، عنوان  به  صرفاً و است آن  از  باالتر یا معبر همسطح  آن  کف و گیرد می قرار اول طبقه

 متر است.2/40 حداکثر تا متر 20/2حداقل  سقف زیر تا آن ارتفاع و گیرد می قرار استفاده

 .باشد داشته فاصله متر 50/1معبر حداکثر سطح از آن سقف روی ارتفاع که باشد می ساختمان از قسمتی :زیرزمین -33

 باشد. یپله و اتاقک آسانسور م سیبه پشت بام که شامل سرو یجهت دسترس  دهیسرپوش  ییفضاسرپله:  -35

 :مثال عنوان به شود؛ انجام نگهداری برای  مستمر و محدود طور به که شود می گفته ساختمانی عملیات  به :جزئی تعمیرات -36

 .بام پشت کاری عایق و ساختمان انباری یا حیاط از قسمتی در گیری لکه تأسیسات ساختمان، تعمیر ساختمان، نقاشی

 ساختمان کیفی ارتقای یا ساختمان عمر افزایش موجب که ساختمان از هایی قسمت نوسازی و بازسازی :کلی تعمیرات -37

بنا پوشش، تعویض  عدم به مشروط شود،  تأسیسات ایجاد ساختمان، ایمنی تقویت سازی، نما مانند بنا تجدید یا اضافه 

 .ساختمان داخل در کلی تغییرات یا و حرارتی،تعمیرات

):   P قیمت  -38 از  قیمت  Pمنظور  یا  از  ،شاخص(  زمینضریبی  معامالتی  ساختمان  ارزش  اسالمی    و  شورای  توسط  که 

 .صوب گردیده استم کازرونشهر

امالک:  bpقیمت  -39 ارزش روز  توسط کارشناس رسمی دادگستری  منظور  اسالمی شهر    تعیین شده  توسط شورای  است که 

 .کازرون مصوب گردیده است

 . همان مساحت زیربنا میباشد  sمنظور از -40
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 نکاتی که در زمان محاسبه عوارض باید رعایت شود:
 

 مالک معبر به مشرف ملک برشاخص   قیمت باالترین مربوطه عوارض ی محاسبه در باشد،  بر چند  دارای ملکی چنانچه -1

 ای منطقه قیمت باالترین براساس عوارض باشد، شده واقع میدان بر  ملکی که صورتی در همچنین .بود خواهد عمل

محاسبه میشود و نیز در صورتیکه معبری دارای شاخص قیمت نباشد    گردد می منشعب میدان از که خیابانی ی جبهه

 قیمت نزدیکترین معبر جهت محاسبه منظور میگردد 

،  4/97/ 26مورخ    1234، شماره  3/2/85مورخ     48   شماره،  25/11/83مورخ    587   شماره یها  دادنامه به استناد  با  -2

در صورت صدور رأی    اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 2/5/97مورخ    1274و شماره    13/2/97مورخ    307شماره  

تعیین شده مطابق رأی    جرایم وصول از پس قانون شهرداری ها و  100قطعی ابقاء بنا )اعیانی( توسط کمیسیون ماده  

 .بود خواهدبالمانع  روز نرخ به متعلقه عوارضمحاسبه و اخذ  ،صادره کمیسیون مذکور

آنها  تعیین نحوه و شهرک و روستا شهر، حریم و محدوده تعاریف قانون  3ذیل ماده    5و تبصره    2به ماده    با استناد -3

 .است وصول قابل شهر حریم و محدوده داخل در تعرفه این موضوع عوارض

 یا و (17/2/87مصوب   افزوده ارزش بر مالیات قانون تصویب از پس)  مصوب های معافیت به مربوط مقررات و قوانین -4

قانون    23به استناد بند ت ماده    گردد می  بینی  پیشو سایر قوانین    سنواتی، ی بودجه قوانین در که هایی  معافیت

 گونه هیچ از استفاده مشمول ساختمانی تخلفات هرحال در احکام دائمی برنامه توسعه کشور قابل اعمال خواهد بود. 

 .بود نخواهند معافیتی و تخفیف

استفساریه مقام رهبری عوارض به نرخ روز میباشد لذا کلیه عوارض و بدهی های معوق  باستثناء)خودرو و با توجه به   -5

 به نرخ روز محاسبه و وصول میگردد. محاسبه آنها در قانون مشخص شده است (  ه یو عوارضی که نحو نوسازی

 

 کاهش نقدی عوارض و بهای خدمات شهرداری:

استناد تولقانون    59ماده    به  موانع  پذ  دیرفع  ارتقا  ریرقابت  مال  ی و  نقد  ی نظام  پرداخت  صورت  در  تعرفه    یکشور  کاهش 

، سه  ماهه سوم    % 25،  سه ماهه دوم    % 35که در سه ماهه اول سال    باشدیشهر م  ن یبه ا  1400، در سال     یعوارض پلکان

)خودرو و نوسازی (وآرای کمیسیونهای  یخدمات بجز عوارض مل  یعوارض و بها   هیلک  ی برا  %5و سه ماهه آخر سال     15%

 و فیش های صادره که براساس کارشناسی رسمی دادگستری انجام میگیرد، اعمال میگردد.  100و  77ماده

درضمن به شهرداری اجازه داده میشود که در دوره زمانی کاهش عوارض و بهای خدمات امکان تقسیط در همان بازه زمانی  

 وجود داشته باشد. 
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 انمه ه  نی آئ  
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 ی باسمه تعال
 شهر کازرون  ینامه نحوه وصول عوارض و بهاء خدمات شهردار نییآ

 

نامه    نی، آئ  هایشهردار  ینامه مال  نیآئ  30قانون شوراها و ماده    80ماده    9و مستند به بند    هایشهردار  یقانون  74ماده    یاجرا  در

شهرکازرون به   ی اسالم  یتبصره در جلسه شورا  15ماده و    10مشتمل بر  لیکازرون به شرح ذ  یوصول عوارض شهردار  ییاجرا

 .دیرس  بیتصو

 اول فصل

و مقررات    نیاست که مستند به قوان یموارد  ی   هینامه کل  ن یآئ  نیخدمات مندرج در ا  بهای   و  درآمد  ،   عوارض  از   منظور   –  1  ماده

اعتبار    ی( وصول آن دارا  هایشهردار  ینامه مال  نیآئ  30) موضوع ماده    یشهردار  یووضع و در قالب تعرفه درآمد  نییمربوطه تع

 الوصول مانده اند.   کنیو مقررات برقرار شده ول نیکه به موجب قوان یعوارض لغو شده ا یایبقا ز یشود و ن یقانون

برا  شهرداری  –  2  ماده است  بها  یمکلف  ، درآمد و  از مؤد  یخدمات قطع  یوصول عوارض  ا  انیشده  نامه عمل    نیآئ  نیطبق 

 عمل خواهد شد. شده باشد طبق آن  ینیب شیوصول پ  یبرا یخاص  یآنها نحوه  ی که به هنگام برقرار یدر صورت د،ینما

  ا یو شروع    یهنگام صدور پروانه اقدامات عمران  ز یو ن  یمکلف است در موقع پاسخ به استعالم مراجع قانون  شهرداری  –  3ماده   

ن  زانیساختمان ، م  ای  یاراض   کیتفک  ای و اتمام ساختمان و    لیتکم  ا یمتعلق به همان ملک    یعوارض قانون  یایبقا  زیعوارض و 

 ی  ندهینما  ایبه مالک    یمصوب و معتبر محاسبه شده است در فرم صورت حساب بده  تعرفهمنبع عوارض را که برابر مقررات و  

ن  نفعیذ  ایو    یو  یقانون ابالغ و    یمقرر قانون  یمرجع استعالم کننده ظرف مهلت ها  زی) درخواست کننده پروانه و استعالم ( و 

اشخاص   ی  هیمربوطه از ناح  یپرداخت عوارض ها  مجردو به    دیوط به صدور مفاصا حساب نماپاسخ استعالم و صدور پروانه را من

و    یموظف است مفاصا حساب مربوط به منبع عوارض را صادر و پاسخ استعالم را داده و پروانه اقدامات عمران  ی، شهردار  نفعیذ

اتمام ساختمان و    لیتکم  ایشروع   رابر  ایو    یاراض   کیتفک  ایو  نماساختمان  آنکه د  د،یابر مقررات صادر  تعرفه عوارض و    ر مگر 

 شده باشد.  ینیب شیپ  یگریمقررات موضوع و نحوه خاص د

عوارض ) عوارض لغو    یایبقا  اینحوه محاسبه عوارض    ایو    زانیماده نسبت به نوع و م  نای  در   مذکور  اشخاص  چنانچه   –  1  تبصره

  یتابعه و وابسته که ضمن صورت حساب بده  یسازمانها  ای  ی شهردار  صی شده از طرف مأمور تشخ  نییشده و الوصول مانده ( تع

  یشود، اعتراض داشته باشند، موظفند فرم برگ اعتراض که شامل شماره حساب بانک یم میابالغ و تسل یبه آنان ، توسط شهردار

 ی شهردار  یعوارض درخواست  زانیو م  لیمتعلقه وآدرس مکاتبات است را تکم  یبده  زانیاز م  ش یطالبات ببرگشت م  ی برا  یمؤد

  شیو با ارائه ف  ع یدر نزد بانک تود  یهردار( به حساب سپرده ش   یقانون شهردار  78ماده    2را به عنوان امانت ) موضوع تبصره  

وجه اقدام و مورد را به همراه    دی مکلف است بالفاصله نسبت به صدوررس   یشهردار.  دینما  افتیوجه در  دیرس   ی، از شهردار  یبانک

و پاسخ    ه، نسبت به صدور پروان  ونیسیکار کم  جهیارجاع و بدون انتظار نت  یقانون شهردار  77ماده    ونیسیبرگ اعتراض به کم

مالک از اعتراض )    یقائم مقام قانون  ایاف مالک  در صورت انصر  یاست شهردار  یهی. بددیاستعالم مورد نظر برابر مقررات اعالم نما

 نیآئ 6ماده  2) مستند به صورت جلسه توافق ، موضوع بند به تبصره  یتوافق مالک با شهردار  ایکتباً ارائه شود (  یست یبا یکه م

شده باشد حق برداشت مبلغ به امانت گذارده شده   یکه قطع  یقانون شهردار  77ماده    ونیسیکم  یصادره از سو  یرأ  اینامه ( و  

را که متعلق به سپرده گذار است ) به هر    یدارد و مابق  یجزئ  ای  یبه صورت کل  افتهیتعلق    ی در حساب سپرده را که به شهردار

با برداشت سهم خود    عیاز وجه تود  یقسمت   ایکه باشد ( و ممکن است که شامل تمام    زانیم ، همزمان  به حساب  شده باشد 

است در صورت عدم    یهیچک مسترد دارد . بد  یط  ای  زیشده است وار  د ی) پرداخت کننده ( که در برگ اعتراض ق  نفعیذ  یبانک

رفتار   یقانون شهردار  78  ماده  2سهم خود ، برابر مفاد تبصره    افتیدر  ی عدم مراجعه مالک برا  ایو    یشماره حساب بانک  یمعرف

 خواهد شد. 

عوارض اقدام   طینامه تقس نییموظف است بر اساس آ ی، شهردار یعوارض از طرف مؤد طتقسی درخواست ت صور در – 2 تبصره

 .دینما
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  یکه اعالم م  یقانونشهردار   74ماده    لیتبصره ذ  ی در اجرا  یمکلف است در پاسخ به استعالم دفاتر اسناد رسم  یشهردار  -4  ماده

  یقبل از انجام معامله کتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله را خواستار شوند، شهردار  یدارد دفاتر اسناد رسم

  زانیمتعلق به ملک را محاسبه و م   یایبقا  ای، عوارض    یروز پس از وصولنامه دفتر خانه اسناد رسم  10ظرف مدت    ستیبا  یم

آن مفاصا   تیبدهکار نبودن از بابت عوارض و معاف  ا ی  نفعیذ  ای  توسط مالک  ی. در صورت پرداخت بدهدینما  نییملک را تع  یبده

  یشهردار  یپرداخت به حساب بانک  دیمؤ  یبانک  شیف  خیمبلغ و شماره و تار  اناًیحساب با ذکر کامل مشخصات ملک ومالک و اح

به دفتر خانه ارسال خواهد شد، در صورت    یگرید   یو نسخه    میبه پرداخت کننده )در صورت مراجعه( تسل  یو نسخه ا  میتنظ

 یهبد زانیملک ، با ذکر مشخصات کامل ملک ، م  ی صورت حساب بده  نفع، یذ  ا یبدهکار بودن ملک و عدم پرداخت توسط مالک  

بانک  ک یاز بابت هر   روز    10و ظرف مدت    میتنظ  یو آدرس بانک شهردار  یشهردار   یاز عوارض متعلق به ملک شماره حساب 

شده ا  صادر  نسخه  ذ  ی ،  به  تسل  نفعیاز آن   ) مراجعه  صورت  در  ا  می)  )    گرید  ی ونسخه  مذکور  مهلت  تار  10ظرف  از    خ یروز 

 ارسال خواهد شد.  نفعیذ ایجهت اطالع ، اقدام و ابالغ به مالک  نندهوصولنامه به دفترخانه( به دفترخانه استعالم ک

و اخذ   یشده در صورت حساب بده  نیید ملزم به پرداخت عوارض تع: چنانچه مالک قصد انجام معامله را داشته باش 1  تبصره

شده در    نییاعتراض داشته باشد مبلغ تع  ی شهردار  صی باشد و اگر به تشخ یو ارائه آن به دفتر خانه م  ی مفاصا حساب از شهردار

بده ثبت معرف  یاز طرف شهردار  یمیتنظ  یصورت حساب  از سو  یرا در صندوق  خواهد گذاشت،    عهیبه ود  یشهردار  یشده 

 شده و معامله انجام خواهد شد.   یدفتر خانه تلق یشهردار ( به منظور مفاصا حساب برا یشده از سو یثبت ) صندوق معرف  دیرس 

کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بالفاصله بعد از   عیمشخصات کامل تود  دیباق  ی: صندوق ثبت مکلف است ،صورت2  تبصره

انصراف    ایمراجع توافق و    ایرفع اختالف    ونیسیکم  یمستند به را  یارسال دارد و به محض اعالم شهردار  یهرداربه ش   عیتود

  ون یسیپرداخت کند و هر گاه کم  ی شهردار  یبه حساب بانک  کاً یتفک  یبه نام هر مود  اشده ر  عیمالک از اعتراض مبلغ تود  یکتب 

شده را   عیاز وجه تود  یقسمت  ایبدهد صندوق ثبت تمام    صیبعضاً وارد تشخ  ایمراجع توافق اعتراض مالک را کالً    ایرفع اختالف  

 دارد.  یبر حسب مورد به مالک مسترد م

 ص یدوم: تشخ فصل

تشخ  5  ماده ناش   یبده  ص ی:  عوارض    یاشخاص  تطب  یبها  ا یاز  و  مؤد  قیخدمات  هر  و    ای  ی وضع  عوارض  تعرفه  ،با  مورد  هر 

 ا ی  یاست که از طرف شهردار یکسان  ای  صیتشخ  نی،به عهده مأمور  یشهردار  ینامه مال  نییآ  30مصوب موضوع ماده    یرآمدهاد

عوارض    یبده  ص یتشخ  اریاخت  ی،دارا  یابالغ رسم  یها ط  یشهردار  ین نامه مالییآ  31ماده    تیتابعه و وابسته با رعا  یسازمانها

 باشد. 

باشند ،    هاینامه از شهردار  یمعتبر و معرف  یکارت شناسائ  یخود که دارا صیمأموران تشخ  لهیتواند به وس   یم  ی: شهردار  6  ماده

قانون ها  یدفاتر  پرونده  ها  یو  شرکت  و  کارخانجات  و  اجرا  ییموسسات  در  شهردار  78ماده    ی راکه  وصول   ی قانون  به  مکلف 

باشند.کنترل و دفاتر   یشده در تعرفه عوارض م  یمعرف  یب بانکحسا  ای  ی شهردار  حسابآن به    صالیو ا  ی عوارض به نفع شهردار

خود    ف یکه دفاتر نزد اوست به تکال  یکارمند  ایشرکت و    ایکارخانه و    ایصاحب موسسه و    نکهیاحراز ا  یرا برا  یو مأخذ موجود

 ی عوارض شهردار  انیمؤد  زیموسسات ون  لیقب   نیکنند وصاحبان ا  یدگینه، رس   ایعوارض مقرر عمل کرده    صالیدر امر وصول و ا

 فراهم آورند.   یشهردار ص یمأمور تشخ یرا برا یدگیرس  لیعوارض کسب مکلفند موجبات تسه  انیمؤد ژهیبه و

شده ومواد   دی(، دفتر انبار کاالها و محصوالت تول  ینقد  ریغ  ای  یعبارت اند از دفتر روزنامه ) اعم از نقد  ی: دفاتر قانون  1تبصره

تجارت و    و  هیاول قانون  ، دفتر کل موضوع  اقتصاد  یدفتر مخصوص   ایقطعات  دارا  یکه وزارت امور  عنوان دفتر مشاغل    ییو  به 

 دهد.  ی قرار م ان یو در دسترس مؤد هی( تهنهی)دفتر درآمد و هز

و مدارک )اثبات و ثبت شده(    یارائه دفاتر قانون ایعوارض   صالیماده از وصول و ا  ن یکه موسسات مذکور در ا  ی: در صورت2  تبصره

ارائه شده فاقد اصالت و صحت باشد ،مأموران تشخ  ایکنند    یخوددار امارات و قرائن    یتوانند بر مبنا  یم  صیمدارک  و دفاتر 

،م عل  زانیموجود  به طور  را  تع  یعوارض  ازطر  نییالراس  تا  پ  قیکنند  اخطار  یآگه  شیصدور  طه مطالبه  از موسسات مربو  هیو 

م عل  صیتشخ  زان یگردد.  بصورت  مبلغ    ی عوارض  تا  تشخ  الیر  00/000/400الراس  مأمور  عهده  به عهده    صیبه  برآن  مازاد  و 

  یو ادار یپست معاون مال یدارا یها یهردار) در ش  یامور مال سیبا انتخاب رئ  صینفر مأمور تشخ کیسه نفره شامل  ونیسیکم
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درآمد    سیرئ  دییبا تأ  یمناطق،مسئول درآمد، منطقه شهردار  یدارا  یها  ی)در شهردار  یدرآمد شهردار  سی( و رئ  یبا انتخاب و

 ی هیدعوت به عمل آورد بد  زین  یاز مؤد  صیتواند در هنگام تشخ  یم  ونیسیپرونده خواهد بود ، کم  صی( ومأمور تشخیشهردار

 خواهد شد.  یدگیرس  یقانون شهردار 77بقماده مذکور ، به اعتراض واصله ط ص یبه تشخ ی است در صورت اعتراض مؤد

دهند مکلف اند از    یقرار م  یدگ یرا مورد رس    یومدارک مؤد  یماده ، دفاتر قانون  نیا  ی که در اجرا  ص یتشخ  نی: مأمور3  تبصره

 .  ندینما  یخود دار صالحیذ رانیعوارض و اعالم آن به سازمان ها ومد صیاطالعات مکتسبه ، جز در موارد مربوط به تشخ یافشا

ب  مأموران   أت یخود به کار برند ودر صورت تخلف به وضع آنها در ه  یها  صیرا در تشخ  ینظر  یمذکور مکلفند کمال دقت و 

 خواهد شد.  مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجراء گذارده هاتیو تنب  یدگیرس  یبه تخلفات ادار  یدگیرس 

 ی آگه شیسوم : صدور پ  فصل

 . دینما یم یآگه  شیمبادرت به صدور پ  ی، شهردار 3از پرداخت عوارض در مهلت مذکور ماده  ی: در صورت امتناع مؤد 7 ماده

پ   1  تبصره ( باشد   یو حقوق  یقیشخص ) اعم از حق  ک یمنبع عوارض    ی بوده و هرگاه مؤد  ر یصادره شامل موارد ز  یآگه  ش ی: 

  هیاشخاص در دو نسخه ته ی هیاالمکان با ذکر نام و مشخصات کل یو اگر متعدد باشد حت یبا ذکر نام و مشخصات و یآگه شیپ 

 خواهد شد.

 باشد: ر یمشخصات ز یدارا ستیبا یم  یآگه شیپ 

مورد نظر    یسسات که مؤداشخاص و مو  یعرف  ایو    یافراد و نام رسم  یشامل نام و نام خانوادگ   انیو مؤد  ی ( مشخصات مؤدالف

 آن.  یو مبلغ آن با ذکر مشخصات کامل و مستندات قانون زانیباشند. ب( موضوع عوارض و م یم یشهردار

عوارض به منزله قبول از    یآگه  شیدر صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پ   نکهی( و ذکر ا  کماهی( مهلت اعتراض ) حداقل    ج

 و الزم االجرا خواهد بود.   یشده و قطع یتلق یمؤد هیناح

 انیمؤد  ای  یبه عهده مؤد  یاز طرف شهردار  یاجرائ  اتیوصول عوارض ، در صورت اقدام به عمل  یاجرائ  ی  نهیهز  نکهی( ذکر اد

 خواهد بود.  

پ 2  تبصره با  یآگه  شی:  صح   دیعوارض  ماخذ  اساس  متک  حیبر  دال  یقانون  نحو  لیبه  به  و  که    میتنظ  یباشد   ی   هیکلگردد 

 دیالرأس در آن ق یعل ای یاعم از قطع صیاز عوارض مربوطه و نحوه تشخ  یناش  یبده زانیم  نیمشخصات منبع عوارض و همچن

 روشن باشد.  ی مؤد یگردد و برا 

و برگ    دیعوارض به طور خوانا ق  یآگه  شینام کامل و سمت خود را در برگ پ   دیعوارض با  یآگه  شی:امضاءکنندگان پ 3تبصره

مجاز مهر  به  ممهور  را  شهردار  یمذکور  تع  ن یا  یبرا  ی که  نما  یم  نییمنظور  پ   ندیکند  برگ  مندرجات  مسئول   ی آگه  شیو 

و محاسبه عوارض مکلفند مراتب را با صدور   صیتشخ  یاز نحوه    یخود خواهند بود و در صورت استعالم مؤد  هیعوارض و نظر

 خصوص به او بدهند.   نیالزم را در ا حاتیابالغ و توض  یه مؤد ب یصورت حساب بده

  ریو غ  یعموم  یو موسسات و نهادها   یعوارض مربوط به وزارتخانه ها  و ادارات و سازمانها و موسسات دولت  یآگه  شی: پ   8ماده   

 دفتر ادارات و سازمانها به شرح فوق ابالغ گردد.   س یرئ ایدفتر وزارتخانه  سیبه رئ دیبا یدولت

 شود. ینامه ابالغ م نیآئ نیدفتر بر طبق مقررات ا سیرئ ای ریمربوط به شرکت باشد به مد یآگه شیکه پ  ی: در صورت 1 تبصره

پ   2  تبصره به شرکت    یآگه  شی: چنانچه  پ   ایمربوط  ابالغ  باشد عالوه بر  پ نس   کی،    یآگه  شیبازرگانان متوقف   ی آگه  شیخه 

 شود.  ی ارسال م یاداره ورشکستگ ای هیتسو ریجهت اقدام به مد

 مدت جزء مهلت مقرر محسوب نخواهد شد.  ی پس از انقضا التیاعتراض و تعط  میو روز تسل یآگه شی: روز ابالغ پ 9ماده  

که خارج از کشور   یروز و در صورت  20سکونت داشته باشد    یدر داخل کشور و در داخل حوزه شهردار  یتبصره : هرگاه مؤد 

 اضافه خواهد شد ی آگه شیساکن باشد دو ماه مهلت به مدت اعتراض در پ 

 هی، ابالغ هی، اخطار یآگه شیچهارم : نحوه ابالغ پ  فصل

ابالغ    ان یمؤد  ای  ی به مؤد  یمدن  یدادرس   نیذکوردر فصل ابالغ ، قانون آئ، طبق موارد م  ی با ابالغ قانون  دیبا  یآگه  ش ی: پ   10  ماده

  یبه حساب )معرف  یآگه  شیپ   تیرؤ  خ ی)ده روز ( از تار  ینیشود که عوارض متعلقه راظرف مهلت مع  دیق  یآگه  شیگردد و در پ 

پ  در  شهردار  یآگه  شیشده  رس   ز یوار  ی(درآمد  م  دینما  افتیدر  دیو  به  نسبت  گاه  هر  پ   زانیو  در  مندرج   ی آگه  شیعوارض 
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دارند و    افتیدر  دیو رس   میتسل  ی اعتراض دارند ظرف مدت مذکور ، موارد اعتراض خود را کتبا ًهمراه با مدارک مثبته به شهردار

 . دینما لیمرقوم و امضاء نموده و به مأمور ابالغ تحو یآگه شیپ  تیبه هنگام رؤ ای

شهرد  نیا  در رس   ی ارصورت  را جهت  رأ  یدگیپرونده  صدور  شهردار  77ماده    ون یسیبه کم  یقطع  ی و  ارسال خواهد     ی قانون 

نداشته   یشده اعتراض   نییواقع شود و نسبت به عوارض تع  ی مورد قبول مؤد  یآگه  شیعوارض مندرج در پ   زانیداشت. چنانچه م

  یم  یحالت مؤد نیعوارض متعلقه گردد. در ا طیخواستار تقس  کهیشده است و در صورت  یلحظه به بعد عوارض قطع نیباشد، از ا

 عوارض خواهد بود.   طینامه تقس نییمطابق آ یآن به صورت قسط افتیو لکن در دینما ینسخه دوم اعالم قبول لیدر ذ یستیبا

  یو پلمپ سرب  یشده نخ کش  یدر دفتر مخصوص که اوراق آن برگ شمار  دیبا اخذ رس  هی، ابالغ  هی، خطار  یآگه  شی: پ 1تبصره   

روز آن را    10و مأمور ابالغ موظف است ظرف مدت    میشود. به مأمور ابالغ تسل  هیجلد جداگانه ته  کیهر سال    یشده باشد و برا

با با ذکر    تیو نسخه دوم رؤ  میتسل  ینسخه آن را به و  کیو    دهی مخاطب رسان  تیبه رؤ  افت یامضا در   ی و گواه  خ یتارشده را 

 عودت دهد.   ی جهت ثبت در دفتر مذکور و ضبط در پرونده به دفتر شهردار هیابالغ ه،ی، اخطار یآگه شیکننده پ 

پ   ی: هر گاه مؤد  2تبصره    به   هیابالغ  ایو    هیاخطار   ای  یآگه   شیو سکونت خود حاضر نباشد پ  شهی مخاطب ، در محل کسب و 

آنان    یسن ظاهر  نکهیشود ، مشروط بر ا  یابالغ م  کنندیم  یهمکار  ایکرده و    یزندگ  یکه در محل با و  یکسان  ایامور و    یمتص

 دهند.  زیرا تم هیو ابالغ هی، اخطار یآگه  شیپ  تیباشد که اهم دهیاز رشد رس  یبه حد

امتناع کنند    تیاز رؤ  هیابالغ  ای  و  هیاخطار  ای  یآگه  شیمخاطب در پ   یمؤد   ایو    2: هر گاه شخص نامبرده در تبصره    3تبصره   

پ  انتظام  ک یرا با حضور    هیو ابالغ  هی، اخطار  یآگه  شیمأمور ابالغ مکلف است  دو نفر شاهد به محل کسب و    ایو    ینفر مأمور 

را با ذکر مشخصات ومحل اقامت شهود و به امضاء آنان برساند ، هر گاه   ت یامتناع از رؤ مراتبالصاق و  یسکونت مؤد ایو   نهیشیپ 

 .  ستین یو شهود الزام گرید یباشد حضور مأمور انتظام یمأمور ابالغ مأمور انتظام
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 یتعال بسمه
 کازرون  یعوارض و بهاء خدمات شهردار طینامه تقس نییآ

 
نامه   نییآ  یاصالح  32شهرکازرون  و مستند به ماده    یاسالم  ی کازرون  و به استناد مصوبه شورا  یشهردار  شنهادیتوجه به پ   با

و   دیموانع تول  فع قانون ر  59و ماده  1380دولت مصوب    یاز مقررات مال  یبخش  میقانون تنظ  73ها موضوع ماده    یشهردار  یمال

کازرون به شرح   یعوارض و مطالبات شهردار  طیقانون شوراها ، تقس  80ماده    9کشور و بند    یو ارتقاء نظام مال  یریرقابت پذ

 خواهد بود.   رینامه ز نیآئ

از مقررات    یبخش  میقانون تنظ  73ها موضوع ماده    یشهردار   ینامه مال  ن ییآ  یاصالح  32ماده    ینامه در راستا  نییآ  نیا-1  ماده

واحد   هیرو  جادیکشور و به منظور ا   یو ارتقاء نظام مال  یریو رقابت پذ  دیرفع موانع تول قانون    59و ماده    1380دولت مصوب    یمال

متقاض   طیدرتقس به  کمک  و  خدمات  بهاء  و  ساختمان  ان یعوارض  پروانه  همچن  یصدور  و  عوارض  حقوق    نیدرپرداخت  احقاق 

 باشد.  یم یبه شهردار  یموٌد یها یبده طیتقس ی دراجرا یشهردار

و خودرو( و جریمه های مربوط به کمیسیون ماده  یجمله نوساز) یعوارض و بهاء خدمات به استثناء عوارض مل ی هکلی– 2 ماده

 باشد.   ینامه م نییآ نیمشمول مقررات ا،   77و100

 حذف شد   -3ماده

صورت-4  ماده متقاض  یدر  ساختمان   انیکه  پروانه  شهردار  ای  یصدور  بده  ییتوانا  یبدهکاران  بصورت    یپرداخت  را  )  کجایخود 

 .  ندیپرداخت نما طیتوانند بصورت تقس ی( نداشته باشند مینقد

به   یکشور ، در پرداخت عوارض به صورت قسط یو ارتقاء نظام مال یریو رقابت پذ دیقانون رفع موانع تول 59ماده  حسب– تبصره

،    باشد  دهیشهر هم رس   یاسالم  یشورا   بیپول و اعتبار که به تصو  ی( برابر نرخ مصوب شورا  ینقد  ریعوارض ) غ  ماندهیباق  زانیم

 شود.  یبه مبلغ عوارض اضافه م

 باشد.  یم طیقابل تقس ریبصورت ز 2عوارض و مطالبات موضوع ماده   -5ماده  

 ماهه   4از مبلغ بدهی ، تقسیط بصورت حداکثر  %20در صورت پرداخت (  الف

 ه  ماه  6بصورت حداکثر طی، تقس یاز مبلغ بده %40در صورت پرداخت ب( 

 ماهه   8بصورت حداکثر  طی، تقس یاز مبلغ بده %50در صورت پرداخت ج ( 

 ماهه 10بصورت حداکثر  طی، تقس یاز مبلغ بده %60در صورت پرداخت  د(

 ماهه 12بصورت حداکثر  طی، تقس یاز مبلغ بده %70در صورت پرداخت  ه(

صورت  -6  ماده متقاض   یدر  تقس  یتقاضا  یکه  بصورت  تکم  طیپرداخت  با  باشد  داشته  تقس  یقرارداد  لیرا  هنگام  در  با    طیکه 

 خواهد بود.   یمتعهد به پرداخت مانده بده دینما یمنعقد م  یشهردار

 .  ندینما لیرا تحو لیمدارک ذ ستیبا یخود م یبده طیدر هنگام تقس انیمتقاض  -7 ماده

 صاحب چک  ی بانک مرتبط با حساب بانک دییصورتحساب مورد تا هیارا -1

 .  طیتقس یمستقر در شهر کازرون توسط متقاض  یبانک ها  یبه تعداد اقساط ، چک به عهده  -2

 کاسب معتبر.   ایتوسط ضامن کارمند  یکل بده نزایشده به م یسیسفته ظهرنو ایچک  -3

 نامه .   نییآ مهیقرارداد ضم لیامضاء و تحو -4

ذ  -8  ماده تبصره  و  ج  الف،  بند  به  استناد  ماده    1ماده    لیبا  تسه  2و  رسم  میتنظ  لیقانون  اسناد  دفاتر  در  مصوب   یاسناد 

، حال شده و جواب استعالم نقل و انتقال منوط به    یطیتقس  یچک ها  هیکل  انکاریاخذ پا   ای ، در زمان نقل و انتقال  24/5/1385

 است.  یبده هیکل یپرداخت نقد

آنها در موعد مقرر وصول نشده    یکه به هر صورت چکها  یانیموظف است از پاسخ مثبت به استعالم متقاض   شهرداری  –  9ماده

 .  دینما یت خودداراس 
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عوارض به نرخ روز    ،یمود   یمقرر ، به نسبت مانده بده  یدهایدر سر رس   یطیتقس  چکهای  وصول  عدم  صورت  در  –  10ماده   

 محاسبه و قابل وصول خواهد بود.  

 باشد.  ینامه م نییآ نیا نفکیقرارداد جزء ال یموارد  و تبصره ها هکلی – 11 ماده

تنظ  12نامه در    نیی آ  نای  –  12  ماده تبصره  سه  تصو  میماده  از  بند    یاسالم  یشورا  بیکه پس  قانون    80ماده    9شهر طبق 

 گردد .   یم ینامه ملغ نییآ نیا بیشورا با تصو یها و مصوبات قبل هیرو هیباشد و کل یشوراها الزم االجراء م التیتشک
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 ط یتقس قرارداد 

 
 :  نیما ب یقرارداد ف نیا

متگاه :                           / خانم :                                    فرزند :             به شماره شناسنامه :          صادره :                   به اقا  یآقا

                       یشود با ضمانت آقا  یم  دهی نام  یبه بعد متقاض   نیه از امالک پالک شماره :                             واقع در :                ک

از طرف                             یآقا  یندگیکازرون  به نما  یطرف و شهردار  کیفرزند        به اقامتگاه :                        از  

بر  یمتقاض  یصدور پروانه ساختمان ضبابت عوار یمطالبات شهردار طیشود جهت تقس یگفته م  یبه بعد شهردار نیکه از ا گرید

 گردد .  یشهر منعقد م  یاسالم ی نامه مصوب شورا نییاساس آ

قرارداد درخواست    نیبا علم و اطالع از مفاد ا  یاز آنجا که متقاض   یاست ول  یمطالبات شهردار  ی: اصل بر پرداخت نقد  1  ماده

با  یبده  طیتقس شراخود  است  نموده   ................................................................... متقاض   طیتقس  طیبت  تعهدات  سا  یو  و  ضامن   ر یو 

 خواهد بود .   یبه شرح مواد بعد طیشرا

 باشد.  یم یپروانه ساختمان یانقضا  خیانعقاد تا تار خیقرارداد از تار  نی: مدت بازپرداخت اقساط موضوع ا 2 ماده

ا  3  ماده موضوع  اقساط  بازپرداخت  متوال  نی:  اقساط  به  از  یقرارداد  عدد    ...... تا    ..... و  به  قسط  هر  قرار  از  ماهه 

  ی........................................ مقسط .  نیاول  دی باشد و سر رس   ی( م  الی) مبلغ به حروف : .................................ر  الی.................................ر

 باشد .        

  یبه نفع شهردار مبلغی    جبران نرخ تورم    یبراطبق قانون    ،قرارداد  نیاقساط موضوع ا  به موقع  در صورت عدم پرداخت:    4  ماده

 مبلغ مزبور را همراه با اقساط بپردازد .   دیمتعهد گرد یکه متقاض ردیگ یتعلق م

 .   دینما  لیتحو  ی.......... به شهردار یمکلف است به تعداد اقساط ، چک به عهده بانکها ی: متقاض  5 ماده

 .   دینما لیتحو یا یک فقره چک ضمانتی نیز سفته یکل بده زانیبه م ستیبا یم ی: متقاض  6 ماده

آنها است در    یموظف به پرداخت نقد   ی، حال شده و متقاض   یبده  هینقل و انتقال ملک کل  ایار  ک  انی: در هنگام صدور پا   7  ماده

 است. یبده هیو جواب استعالم نقل و انتقال منوط به پرداخت کل انکاریهر صورت صدور پا

 دهد :  یرا انجام م لیاقدامات ذمجاز میباشد که   یاز اقساط شهردار یکیدر پرداخت  ری: در صورت تاخ 8 ماده

 بپردازد .   کجایخود را  یبده ستیبا یم یحال شده و متقاض یاز اقساط کل بده  یکیدر پرداخت  ری: در صورت تاخ  الف

 .  دینما یریدر خصوص ساخت و ساز جلوگ ییتواند از اقدامات اجرا یم ی : شهردار ب

 و ضامن .  یمتقاض هیعل  یو ثبت ییمراجع قضا قیاز طر یج : انجام اقدامات قانون 

نامه    نییآ  نیا  6موضوع ماده    یمتقاض   یلیمجاز است سفته تحو  یشهردار  یطیتقس  یاز چک ها  یکی:  در صورت عدم وصول    د

 را به اجرا گذارد .  

، عوارض به   یمود ی، به نسبت مانده بده یبده هیدر تاد ریمقرر به علت تاخ دی: در صورت عدم پرداخت اقساط در سررس  9 ماده

 نرخ روز محاسبه و قابل وصول خواهد بود.  

از   یکیو    هیدر تاد  ریداد در صورت تاخ  اریحق و اخت   یقابل برگشت به شهردار  ریقرارداد بطور غ  نیبا امضاء ا  ی: متقاض   10  ماده

از    یبده  زانیم  ه یک مورد ساخت و ساز مشارکت و پا در مل  یمعادل مبلغ کل بده  یچک برگشت  نیاول  دیسررس   خیاقساط از تار

و   یثبت   ای  ییمراجع قضا  قیاز طر  ییاجرا  اتیعمل  بیماده مانع از تعق  نیمبلغ موضوع ا  اخذ. در هر صورت    دیآن ملک تملک نما

 شود .   یقرارداد نم نیا 8ماده  ییاجرا ای

 باشد .  یم  یکالً به عهده متقاض  رهیو غ ثبتی – اجرایی – یدادرس  ی ها نهیهز لیوصول از قب ی ها نهیهز هی: کل 11 ماده

 ن یبه موجب ا ی تعهدات متقاض  تیف یو ک  تی قرارداد و کم نیمتعهد با علم و وقوف کامل نسبت به مندرجات ا  ای: ضامن  12 ماده

باشد مسوول    یم   یموضوع قرارداد که به عهده متقاض   یها  یتعهدات و پرداخت بده  هیدر انجام کل  یقرارداد متضامناً با متقاض

حق    یو شهردار  دیو پرداخت نما  میتسل  یمطالبه طلب مورد درخواست آن را به شهردار   ض به مح  دیبوده و متعهد و ملتزم گرد
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و اسناد   یوطرح دع  ییآنها در مراجع قضا  هیرجوع و عل  یمجتمعا ً به ضامن و متقاض  ایطلب خود منفرداً    یفایدارد جهت است 

 به اجرا گذارد .   یآنها را در مراجع ثبت

چک    نیو قبول نمود در صورت عدم وصول اول  لیتحو  ی به شهردار  یسفته به مبلغ کل بده  ایقطعه چک    کی: ضامن    13  ماده

 گردد .   یکارساز یو چک موصوف در حق شهردار دیاو را پرداخت نما یبده هی، کل یمتقاض یطیتقس

  32و ماده    81دولت مصوب    یاز مقررات مال  یبخش  میقانون تنظ  73موضوع ماده    طینامه تقس  نیی: دستورالعمل و آ  14  ماده

 باشند .  یمفاد آن م تیملزم به رعا نیباشد و طرف یقرارداد م نیا نفکیها جزء ال یشهردار ینامه مال نییآ یاصالح

ا  ی: متقاض   15  ماده امضاء  به شهردارقرارداد و قبول م  نیبا  اخت  ی فاد آن  استناد هر    اریحق و  به  را  از    کیداد مطالبات خود 

تشخ به   ، طلب  صالحد  صیمستندات  است  دیو  نما  فاءیخود  وصول  متقاض   دیو  ا  یو  اقدامات   رادیهرگونه  به  نسبت  اعتراض  و 

 نمود .   اسقاطرابطه را از خود سلب و  نیدر ا یشهردار

 یدر خصوص اختالفات  ییو شبه قضا  ییبا علم و اطالع و کمال اراده حق خود را جهت مراجعه به مراجع قضا  ی: متقاض   16  ماده

 از خود ساقط نمود .   دیقرارداد بوجود آ نیکه احتماال ً در خصوص مفاد ا

و بعد از امضاء    میتنظ  یقانون مدن  10نسخه که هر کدام حکم واحد دارند بر اساس ماده    3ماده و    17قرارداد در    نی: ا  17  ماده

 الزم االجرا است .    نیطرف  نیو ضامن ب نیطرف

 

 

 

 

 

 

     ی شهردار      ضامن                                               طیتقس یمتقاض 
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 یتعال بسمه
مسکن   نیر یو خ یستی)ره( و سازمان بهز ینیامداد امام خم تهیبه افراد تحت پوشش کم  تینامه اعطاء معاف نییآ

 کازرون  یقانون برنامه پنجساله ششم توسعه شهردار  80بند چ ماده  2 فیساز موضوع رد
 

قانون شوراها و   80ماده    9قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مستند به بند    80بند چ ماده   2  فیموضوع رد  تیمعاف  ی اجرا  در

به افراد تحت   یو عوارض شهردار یصدور پروانه ساختمان یها نهیهز تی نامه اعطاء معاف نییآ ها،یرشهردا ینامه مال نیآئ 30ماده 

مشتمل بر هشت    لیکازرون به شرح ذ  یمسکن ساز شهردار  نیریو خ   یست ی)ره( و سازمان بهز  ین یامداد امام خم  تهیپوشش کم

 .دیرس  بیبه تصو شهرکازرون یاسالم یدر جلسه شوراماده 

  هیکل  ستیبا  یقانون برنامه پنجساله ششم توسعه م   80بند چ ماده    2  ف یموضوع رد  تیاستفاده از معاف  یافراد متقاض   -1  ماده

 را دارا باشند: ریز طیشرا

 ملک مورد نظر الزاماً بنام شخص مشمول   تیارائه سند مالک -1

 شهرستان  یستیسازمان بهز ای)ره( شهرستان  ینیامداد امام خم تهینامه از کم یارائه معرف -2

 موضوع قانون مذکور تیبر عدم استفاده از معاف یمبن یارائه تعهد نامه محضر  -3

  باشد ینفرم25 تعداد 1400قانون در سال  نیبه مشموالن موضوع ا تیمعاف یجهت اعطا یشهردار تیظرف -2 ماده

 است: لیبه شرح ذ موضوع قانون مذکور  تیاختصاص معاف تیاولو -3 ماده

 است: ریز بینامه به ترت نییآ نیا 1ماده  طیشرا یبه مشموالن دارا تیاختصاص معاف تی( اولوالف

 سرپرست خانوار  زنان

 شتر یب ایدو معلول  یدارا  یها  خانواده

 باشد  یکه سرپرست خانوار معلول م یها  خانواده

 یستی)ره( و سازمان بهز ین یامداد امام خم تهیتحت پوشش کم نیمشمول ریسا

 مسکن ساز نیریخ

زودتر به    1400قانون در طول سال    نیموضوع ا  تی است که جهت استفاده از معاف  یانیبا متقاض  تیاولو  یمساو  طی( در شراب

 پرونده نموده اند.   لیکازرون مراجعه و ثبت درخواست و تشک یشهردار

  ت ی معاف  افتیاز اعضاء خانوار مجاز به در  یکیباشد، فقط    یچند عضو مشمول قانون مذکور م  یکه دارا  ییدر خانوارها  -4  ماده

 باشد. یقانون م نیموضوع ا

 اخذ خواهد شد.   شانیعوارض به نرخ روز محاسبه و از ا هیکل ن،یتوسط مشمول 4مفاد ماده  تیدر صورت اثبات عدم رعا -تبصره

بالکن، درب و د  ربنا،یوارض )زماده از پرداخت ع  نیا  نیمشمول  -5  ماده   ی مسکون  ی( متعلق به صدور پروانه ساختمانواریتراکم، 

 باشند.  یمعاف م نگیپارک نیتأم تیبا رعا ربنایمترمربع ز 120جهت حداکثر 

  ی فارس اجرا  یاستاندار  ی و شوراها  یدفتر امور شهر  18/11/1396مورخ    96/36823/42/56با استناد به نامه شماره ص -6  ماده

 .دیننما جادیا یخلل یشهردار یباشد که در فصول درآمد ی بنحو دیموضوع قانون فوق با تی معاف

 شود.  یمنعکس م یشهردار یمال یمواد فوق الذکر در حسابها یهر گونه اقدام در راستا -7 ماده

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را به   80بند چ ماده  2 فیموضوع رد تیمعاف یموظف است که مراتب اجرا یشهردار -8 ماده

 .ندیارسال نما ایمزا نیاستفاده کنندگاه از ا  یبانک اطالعات هیاداره کل مربوطه جهت ته

شوراها الزم   التی قانون تشک 80ماده  9شهر طبق بند  یاسالم یشورا بی که پس از تصو میماده تنظ 9نامه در  نییآ نیا -9 ماده

 باشد. یء ماالجرا
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 یصدور پروانه ساختمانموافقتنامه اصولی 
 

اجازه داده می شود که قبل از صدور پروانه ساختمانی و به جای دستور نقشه نسبت به صدور   کازرونماده واحده : به شهرداری  

 موافقت نامه بر اساس شرایط پیوست با اخذ عوارض قانونی اقدام نماید.

ه با توجه به اینکه هرگونه پرداخت یا استرداد وجه می بایست در حدود بودجه مصوب شهرداری صورت پذیرد ، لذا مالکینی ک

بابت صدور موافقت نامه وجهی پرداخت نموده اند و تقاضای استرداد وجه پرداختی را دارند ، موضوع در بودجه سال آینده پیش  

 بینی و از ردیف مربوطه مسترد گردد . 

از ضابطه    اطالع  با    : منبعد با توجه به این ماده واحده دستور نقشه در شهرداری صادر می گردد و شهروندان متقاضی    1تبصره  

 می نمایند ه، نقشه پیش طرحی تهیه و به شهرداری ارائساخت و ساز پالک خود 

نقشه های تائیدی را به  :چنانچه متقاضی ظرف مدت یکسال از زمان صدور توافقنامه اصولی و پرداخت عوارض مربوطه    2تبصره  

تغییری حاصل شده باشد ،موظف به پرداخت مابالتفاوت عوارض به  شهرداری ارائه ننماید و پروانه صادر نشود  و یا اینکه در نقشه 

 نرخ روز میباشد 

 :وجه پرداختی بابت پروانه به سایر دستگاهها نظیر آموزش و پرورش از طرف شهرداری قابل استرداد نمیباشد 3تبصره
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ض  ر ت  عوا ی خدما ها ت و ساز و ب  ساخ
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 حصار کشی و دیوار کشی و مجوز احصار برای امالک فاقد مستحدثات عوارض 
 توضیحات و ماخذ قانونی نحوه محاسبه عوارض   عنوان تعرفه عوارض    ردیف

 

 

1 

 

 

فاقد   یاراض یوارکشیعوارض د

 مستحدثات درزمان درخواست

 

 
 

 

  

   

 

 

 

  
 

درصد 50هرمتر  یبرا

 ی مسکونی ربنایز

 

 

 

 

 
 

صدور مجوز احصار در خصوص ماده  : عوارض ( 1بند ) 

نسبت به زمین  ": داردکه مقرر می یقانون شهردار 110

های مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه یا بنا

تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا  

میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی  

شد، شهرداری با تصویب شهرسازی با وازینشهر یا م

تواند به مالک اخطار دهد نهایت ظرف دو  شهر می یشورا

ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با  

شهر باشد اقدام کند اگر مالک  ینقشه مصوب شورا

تواند به منظور مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می

زیبائی و    شورا در زمینه وبتأمین نظر و اجرای طرح مص

پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که الزم بداند  

معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا  

متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد  

شود در  صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ می

ابالغ به صورت   خصورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاری

حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی  

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد  تلقی می

ارجاع خواهد   77موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

هائی که مورد اعتراض واقع نشده و  شد. صورت حساب

  77همچنین آرای کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 

را بوده و اجراء ثبت مکلف و الزم االج قطعی در حکم سند 

است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء 

نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد  

 از شمول این تعرفه مستثنی است.   "اجرا بگذارد.

  یکش واریو د یصدور مجوز حصار کش ی(:  مبنا2)  بند

  یضوابط  و مقررات طرح مصوب و مالک عمل شهردار

 بیبرای احصار با ترکباشد در هر حال ارتفاع مجاز  یم

  ینرده مطابق ضوابط طرح مصوب شهر ا یو فنس  وارید

و فنس را   واریمکلف است ارتفاع د یخواهد بود. )شهردار

 (دیدرج نما صادرهدر مجوز  کیبه تفک

بر   ی شهر مبن می( : صدور هر گونه مجوز در حر3) بند

  ریوضوع در کارگروه امور زمنوط به طرح م یکاربر  تیتثب

 یریبرنامه ر یاستان و موافقت شورا یو شهرساز ییبنا

 باشد .  یتوسعه استان م

حفظ   ییاجرا ینامه ها نییو آ نیقوان تیرعا  -( 4)  بند

  1ماده  1است.) تبصره  یو باغات الزام یزراع یاراض

 و باغات(.  یزراع  یقانون حفظ اراض

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حوزه   یوارکشیعوارض د

 یاستحفاظ

 ایر 500000 طولهرمتر
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 :حاتی توض
مورد  ینگهایپارک یلیدر زمان صدور پروانه و طبق طرح تفض ستیبایم هایکاربر ریسا ایو  ی، تجار یامالک اعم از مسکون هیکل   

طبق طرح  نصورتیباشند که در ا ینم نگیپارک نیکه قادر به تامطرح تفضیلی مگر در موارد ششگانه  ندینما نیرا تام ازین

صرفا   یدر حساب جداگانه ا یلیآن را بر اساس طرح تفض یبها ایمناسب اقدام نموده و  عاعدر ش  نیزم نی جهت تام یلیتفض

 ندینما زیسطح شهر وار نگی و ساخت پارک نیجهت تام

    

 : راتییو تغ اتاصالح 
پروانه هنوز مهلت داشته  کهیدر صورت دیپروانه نما ات نقشه و  ریتغ ایمختلف اقدام به اصالح و  لیمالک به دال کهیدر صورت    

در نظر   هیهمان پروانه اول  انکاریپروانه جهت پا خیو تار گرددیبه نرخ روز محاسبه و وصول م یباشد فقط اضافات به نقشه قبل

  ینرخ روز ،متراژهانقشه به   اضافه شده به   یپروانه گذشته باشد عالوه بر وصول متراژها خیاز تار کهیو درصورت شودیگرفته م

 .  گرددیممربوطه مشمول خدمات پروانه   یقبل

در صورت عدم اجرای ساخت مشمول مابالتفاوت عوارض پروانه)به  بعد از اتمام مهلت پروانه مراجعه می نمایند ، ساختمانهایی که 

 . عوارض ارزش افزوده تغییریا اجرای طرحهای مصوب شهری (  به نرخ روز میباشنداستثنای پارکینگ و 

 

 همچنین تراکم و  عوارضزیربنا در حدتراکم و  عوارض  سایر عوارض که مربوط به پروانه ساخت میباشد از قبیل مالحظات:

بدون تغییر نسبت به    گنجانده نشده ، در این تعرفه  برای دو بخش مسکونی و غیر مسکونی که  بالکن و پیش آمدگی عوارض 

 است و قابل وصول سالهای قبل به قوت خود باقی
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ش افزوده  رز ی از ا ض انش ر  عوا
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 : یمصوب شهر  یطرحها ر ییتغ یااجراو زا یعوارض ارزش افزوده ناش

 ردیف
 محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض

 )متر مربع( 
 توضیحات 

 امتیاز  نوع کاربری 

 100 تجاری  1

تغییر از هر   

کاربری به  

 تجاری 

 با ازاء هر متر 

Ѳbp0.0025 

 ( کاربری Ѳ:  ( 1بند  امتیاز  تفاضل  از  اند  عبارت   :

مطابق   ملک  فعلی  کاربری  با  متقاضی  نظر  مورد 

شده   درج  امتیازات  اساس  بر  شهری  مصوب  طرح 

این   و  در  کاربری    bpتعرفه  واقعی  قیمت  همان 

 جدید طبق دفترچه شاخص میباشدو در خصوص 

bp    از مسکونی  غیر  کاربری  نوع  تجاری bp هر 

 استفاده میشود 

 ( طرح   (:2بند  اساس  بر  که  مصوب امالکی  های 

و  شهری شناور  بصورت  یا  درخواست  طبق  با    و 

ماده   کمیسیون  در  ارزش   5مالک  و  تغییرکاربری 

، مطابق عناوین قید شده در تعرفه این افزوده یابند

 عوارض اخذ خواهد شد.  

رعایت 3بند)  و  ها  سرانه  بخشی  تعادل  (:درراستای 

یمورخ   مصوبه  شورای  10/3/1389دستورالعمل 

عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق  

بر   مبنی  شهری   های  کاربری  مفاهیم  و  تعاریف 

و   مسکونی  کاربری  به  کاربریها  سایر  از  تغییر 

اخذ   تعرفه  این  عوارض  قانونی  ذیصالح  موافقت 

 خواهد شد

 ( نظر  ( 4بند  مورد  کاربری  امتیاز  تفاضل  چنانچه   :

فعلی   کاربری  با  ) متقاضی  منفی  Ѳملک  عددی   )  

صفر   تعرفه  یا  این  عوارض  آید،    bpمعادلبدست 

 میگردد  اخذ  5%

 ( برای  5بند  تعرفه  این  عوارض  محاسبه  در    :)

قانون   مشمول  تجاری   به  کاربری  نوع  تغییرهر 

مربوط   عمقهای  و  تفضیلی  طرح  طبق  بندی  عمق 

 به زیربنا میباشد

 ( طی  6بند  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت   :)

شماره  د های  و    8/3/97مورخ    381-367ادنامه 

شماره    19/4/97مورخ    1237شماره    1308و 

وضع    9/5/97مورخ     1310و شماره    9/5/97مورخ  

را    کاربری  تغییر  از  ناشی  افزوده  ارزش  عوارض 

منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر  

 تشخیص داده است.

 80 و انبارداری  صنعتی و کارگاهی ،انبار تجاری  2

3 
رسمی، اسناد  دفاتر   ، پزشکان  و   وکال  مطب 

 شرکتها 

80 

 60 و اداری  مسکونی  4

 30 ، آموزشی و تحقیقات  درمانی و بهداشتی 5

6 

 ، نظامی و انتظامی ،پارکینگحمل و نقل و

ورزش  یحیتفر تور  یو  گردشگر  ی ستی،   ،   یو 

 مذهبی و فرهنگی 

25 

 20 زراعی کشاورزی و  ،جنگلی و فضای سبز  7

 10 سایرکاربریها  8

 5 فاقد کاربریها  9

تغییراز هر  

کاربری به  

کاربری  

مسکونی  

ودیگر کاربریها 

 به ازاء هر متر 

Ѳbp0.003 

 با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  16مستندات قانونی: بند 

 و دادنامه های فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  بعدی های اصالحیه
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 ( توسعه ای و احداثی،اصالحی وتعریضیارزش افزوده ناشی ازاجرای طرحهای عمرانی)عوارض 
 

فقهای معظم شورای نگهبان در بازگشت    23/04/1395جلسه مورخ    1395/ 02/05مورخ    1660/102/95با استناد به نظریه شماره  

شماره نامه  آن    1394/ 12/03مورخ    210/9000/ 200/37605به  طی  ،که  اداری  عدالت  یا  "دیوان  تشرف  حق  بر  عوارض  جعل 

رفیت یا حق تشرف توسط شوراهای اسالمی مشرفیت را مخالف شرع اعالم نکرده است و بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حق مش 

باشد  نمی  اختیار  حدود  از  خارج  و  قانون  مغایر  شماره  "شهرها  نامه  به  عنایت  با  همچنین  سازمان   1398/  6/  4مورخ  28383. 

 ی کشور،قانون اصالحی قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالم  80ماده    16شهرداریها و دهیاریهای کشور با توجه به بند  

ارزش افزوده   عوارض عنوان ، عوارضی با شوند می  یا  واقع شده تعریضی و اصالحی توسعه، گذرهای امالک  بر اراضی کلیه مالکین از

 گردد. می ناشی از اجرای طرحهای عمرانی دریافت

 تعاریف  

 معبر یا طرح در اصالحات به نیاز ازیهای شهرس  یا طرح ترافیکی مطالعات اثر در که شود می اطالق گذرهایی به   معابر: اصالح

 .دارند

 مصوب شهری و   طرحهای یا گذربندی نامه برابر آیین بنا یا احداث بنا تجدید هنگام در که گردد می اطالق گذرهایی به   تعریضی:

 .گردند می نشینی عقب مشمول ساماندهی،

 پروانه و در اسناد ثبتی و نداشته وجود معبر سابقه قبالً که بافتهایی در شهرسازی مطالعات اساس احداثی: معبرهایی که بر و توسعه 

 گردند. می و احداث ایجاد است، نگردیده احداثی معابر به ای اشاره ذینفعان ساختمانی

شوند  کلیه اراضی و امالکی اعم از ملکی و اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای ,اصالحی,تعریضی و احداثی واقع می  ماده واحده:

شامل این عوارض گردیده که  طبق تباصر ذیل  به هنگام اصالح سند و یا صدور پروانه ساخت یا پایانکار و یا زمان نقل و انتقال و یا 

 هردرخواست دیگر ، از زمان تصویب  محاسبه و وصول خواهد شد.

ت باقیمانده به عنوان عوارض ارزش افزوده  درصد مساح25:امالک موضوع ماده واحده در صورت مورد مسیر داشتن تا میزان1تبصره

 ناشی از اجرای طرحهای عمرانی ملک با مقدار موردمسیر تهاتر می شود . 

درصد باقیمانده آنها  در مسیر قرار گیرند, در صورت عدم مطالبه غرامت مورد مسیر در هنگام صدور  25:  امالکی که بیش از  2تبصره

درصد باقیمانده ملک با عوارض ارزش افزوده ناشی 30ضوابط شهرسازی امکان پذیر باشد, تا    مجوز احداث ساختمان , چنانچه از نظر

 از اجرای طرحهای عمرانی و سطح اشغال  براساس مساحت اولیه  تهاتر می گردد . 

امکان سطح    درصدباقیمانده ملک مورد مسیر دارند که از لحاظ ضوابط شهرسازی25:امالک موضوع ماده واحده که بیش از3تبصره   

با قیمانده ملک با عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی تهاتر و   %25اشغال بر اساس مساحت اولیه وجود نداشته  باشد

برابر     200برابر قیمت منطقه بندی ,  و خیابانها بر اساس  150باقیمانده ملک  در کوچه  بر اساس  %25برای مقدار مورد مسیر مازادبر   

درصد   100ت منطقه بندی به صورت خدمات و عوارض پروانه ساخت قابل پرداخت خواهد بود. و در صورتی که ملکی به صورت  قیم

برابر قیمت منطقه بندی به اضافه مبلغ  تغییر کاربری متراژ مورد تهاتر به نرخ روز قابل  تهاتر با عوارض و  300تجاری باشد بر اساس  

اشدو در صورتیکه مالک نسبت به قیمت معین شده این بند اعتراض داشته باشد از طریق کارشناس بهای خدمات  و یا پرداخت میب

 باقیمانده مابقی پرداخت شود. %25رسمی دادگستری ارزیابی گردد و پس از کسر 

پرداخت غرامت م4تبصره   از طریق دادگستری ,شهرداری محکوم به  اوقافی که  از ملکی و  اعم  اراضی وامالک  برابر  : کلیه  ورد مسیر 

اساس بر  اجرای طرحهای عمرانی  از  ناشی  افزوده  ارزش  به قیمت   25قیمت کارشناس رسمی می گردد  عوارض  اراضی  باقیمانده   %

 کارشناسی مورد مطالبه مالک )طبق مبلغ تعیین شده مقدار مورد مسیر( اخذ خواهد گردید .

)-5تبصر معبر  عرض  در  تغییر  گونه  هر  که  امالکی  و  در خصوص  معبر جدید  بر  گرفتن  قرار  بواسطه  یا   و  احداث(  و  اصالح،تعریض 

احداثی، همچنین امالکی که طبق سند به پالک میباشند در حالیکه در محل به گذر مشرف میگردند و نیزامالکی که در جبهه دوم  

و ارزش افزوده پیدا میکند شامل عوارض    قرار گرفته و بر اثر تجمیع با ملکی که در جبهه اول قرار گفته بر گذر جدید واقع می گردد

مابه التفاوت قیمت ملک قبل از قرارگرفتن بر گذر جدید با قیمت ملک پس  %50ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی معادل  
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عرض  از قرار گرفتن بر گذر جدید طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و وصول خواهد شدو بالعکس چنانچه ملکی کاهش  

مابالتفاوت قیمت کارشناسی ملک قبل و بعد از اجرای طرح به عنوان غرامت به مالک   % 50معبر داشته یا معبر آن حذف گردیده نیز  

 پرداخت خواهد شد.

گذر مربوطه تعریض پیدا کند نیز شامل عوارض ارزش افزوده ناشی از  ،    در صورتیکه ملکی بدون اینکه مورد مسیر قرار گیرد-6تبصره

 قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری میگردد. مابالتفاوت %50معادلرای طرحهای عمرانی اج

امالکی که قبال یکبار عقب نشینی داشته و مورد مسیر انها تهاتر و به نام شهرداری انتقال داده اند و مجددا از سمت دیگر یا -7تبصره

 قرار بگیرند نیز شامل عوارض ماده واحده می گردند.همان سمت قبلی مورد مسیر 

باقیمانده ملک با  %25امالکی که تواما هم به معبر جدید مشرف میگردند و هم عقب نشینی دارند ،بابت میزان عقب نشینی تا -8تبصره

ل و بعد از اجرای طرح ،  مالبتفاوت قیمت قب  %50مورد مسیر تهاتر میگردد و در خصوص ارزش افزوده ایجاد شده مشمول پرداخت  

 طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری میگردند.

بر از    و پرداخت غرامت می بایست  امالکمحاسبه  عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی  شاخص برای   : قیمت9تبصره

و تعریض   اصالح،  توسعه،  جهت  چندیا   2از که  امالکی  و  شد  می بااحداث  و تعریض اصالح،  توسعه، دارای شود که نظر گرفته در ضلعی  

 .است بیشتریارزش  دارای   که بود  خواهدقیمتی  آن قیمتمالک می گردند،  احداث

ه به شورای شهر  در مواردی غیر از تباصر فوق و یا  زمانیکه در تفسیر پرونده ابهامی وجود داشته باشد،از طریق ارسال پروند-10تبصره

 .تعیین تکلیف میگردد
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 یمشاغل  یبه استثنا) ملک،مساحت ملک ییایعوارض مشاغل براساس نوع شغل،محل جغراف

 ( داده شده است صیو مقررات تشخ نیاخذ عوارض از انها خالف قوان یعدالت ادار وانیکه توسط د

  وانید یعموم ات یه 97/ 4/ 12مورخ  935 یال 933و شماره  97/ 3/ 1مورخ  355شماره  یدادنامه هابا توجه به ماده واحده:

عوارض شغلی  به شهرداری کازرون اجازه داده میشود که عوارض  مشاغل بر اساس نوع شغل ،محل    در خصوص ابطال  ی عدالت ادار

 لک و مساحت را به شرح زیر محاسبه و و وصول نمایدم جغرافیایی
 

 T=(T.+(P*A*M))*L                                                             
T.:ضریب طبقات                                    پایه براساس جدول پیوست عوارض(M ) 

L ضریب شغلی براساس جدول پیوست: 

P:  شاخص منطقه بندی 

A: وست یبراساس جدول پ مساحت بیضر 

Mطبقات براساس جدول پیوست  :ظریب 

 

                                   ( A)ی صنف یمساحت واحدها بیجدول ضر                           

 
 

 
 

 

 

 

 

 یوضع عوارض مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسم 3/11/96مورخ  1136دادنامه شماره  یط یعدالت ادار   وانید یعموم أت یه-1تبصره

 داده است. صیشهر تشخ یشورا اراتیرا  منطبق بر قانون و در حدود اخت

تعرفه عنوان نشده باشد ،   نیکه در ا ی در شهر موجود باشد بگونه ا یمشمول قانون نظام صنف ر یغ ایمشمول  یچنانچه مشاغل-2رهتبص

تعرفه محاسبه و وصول خواهد  نیشده در ا دیمشاغل ق نیکتریاالمکان براساس نزد یو حت یشهردار ص یعوارض مربوط به آن با تشخ

 شد. 

 اری زمان پرداخت خواهد بود درصورت بدهی سنوات گذشته، ماخذ محاسبه عوارض به نرخ روز  و  براساس سال ج-3تبصره

 

 پزشکان و حرف وابسته:  یعوارض شغل
اعم    یاز مطب پزشکان و مشاغل پزشک  یعوارض شغل  20/8/97مورخ    10255به شماره    ی عدالت ادار  وان یآراء د  ن یبر اساس آخر

آن     ر یو نظا  یو سونوگراف  ی ولوزیو پانسمان ، درمانگاهها، راد  قاتیدندانپزشکان ، تزر  ،یاز داروخانه ها ، پزشکان متخص و عموم

نم  یماسال  یقانون و مصوبات شورا   ریمغا بند    باشدیشهر  تشک  80ماده    16و طبق  اخت  فیو وضا  التیقانون    یشوراها   اراتی و 

 د که به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شد باش یتعرفه قابل وصول م نیشهربراساس ا  یاسالم

 ریال  20000000گروه یک : آزمایشگاهها و رادیولوژی ها برای هر سال 

 ال یر10000000سال هر مشاغل مشابه انه ها،دندانپزشکان،چشم پزشکان و،داروخپزشک متخصص: دوگروه 

هر سال   یبرا   سنجی و بینایی سنجی،ممایی و ...کارشناسان نظام پزشکی و پزشکی قانونی،پزشکان عمومی،شنوایی  :    سهگروه  

 ریال 5000000

 ضریب طبقه
 درصد60 زیرزمین 

 درصد 100 همکف

 درصد40 اول 

 درصد30 دوم به بال 

 ضریب اندازه مساحت

 1.2 درصد بیشتر100از حداقل مساحت مورد نیاز تا 

 1.3 درصد بیشتر200درصد تا 100از 

 1.4 درصد بیشتر 200از 
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 عوارض سالیانه بانکها: 
،   19/10/1396مورخ 1052  و 1396/ 10/ 12مورخ  1032شماره  ی عدالت ادار وانید یعموم ئتیآراء ه نیبراساس آخر

اعتباری و نظایر آن موجود در   -، دستگاههای خودپرداز،صندوقهای قرض الحسنه ، موسسات مالی  شانکلیه بانکها و شعبات

، نیز مشمول عوارض مشاغل   باشندیمعاف م اتیاز پرداخت مال نکهیکه دارند  و ا  یسطح شهر نیز با توجه به فعالیت تجار 

ریال  25000000هر شعبه برای هر سال مبلغ  که از ملک و مساحت ملک  میگردند ییایبر اساس نوع شغل ،محل جغراف

    محاسبه و وصول خواهد شد
 

 عوارض بر تبلیغات محیطی: 

 

 

 
 توضیحات نحوه حاسبه  نوع عوارض

بانکها و استقرار   غاتیتبل 1

قرض   زی،جوایخودروها

الحسنه به منظور  

 در معابر  غاتیتبل

به ازائ هر دستگاه خودرو در  

هر دوره سه ماهه و کمتر از  

 ال یر5000000آن 

و   55ماده  27( : به استناد بند 1تبصره)

  71ماده  25و بند  ی قانون شهردار 92ماده 

 .عوارض قابل وصول است نیقانون شوراها ا

عوارض شامل ادارات دولتی و   نی(: ا2) تبصره

  .نخواهد شد یدولت یمارستانهایب

مودیان جهت انجام   هی( : کل3) تبصره

تبلیغات در سطح شهر موظفند نسبت به اخذ  

  ریدر غ ندیاقدام نما یمجوز الزم از شهردار

رأساً نسبت به جمع   یصورت شهردار نیا

اقدام   یتبلیغات فاقد مجوز با اعالم کتب یآور

خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه  

  ی هرداربه عهده ش  یتیخسارت به آنها مسئول

 .دنخواهد بو

  سطح  اجاره بیلبردهای 2

شهر جهت نصب  

 های تبلیغاتیبنر

    اجاره با نرخ مصوب شده 

شهر براساس  یاسالم یشورا

 هر ماه  یو منطقه برا ابانیخ

با مجوز   یسینو وارید 3

 یشهردار

  ریال 2000000یورود 

   200000هرمتر مربع  ساالنه

 ال یر

  لبردینصب داربست و ب 4

 در سطح شهر یغاتیتبل

 ریال  300000یورود     

 % p 5روزانه هر متر مربع   

در   یغاتینصب تابلو تبل 5

 سطح شهر

  p10%روزانه هرمتر مربع   

ورودی 

 ریال 1500000پالکارد

و  و توزیع پالکارد نصب  6

 سطح شهر  پالس نکارت

مورد  به ازاء هر  

       برای یکماه ریال100000
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 عوارض خودرو:

نحوه محاسبه   نوع دستگاه

 عوارض سالیانه 

 توضیحات

  یمحاسبه عوارض  یو نحوه  43و  42طبق تعرفه و تباصر ماده  ملی عوارض       خودروهای سواری  

 دهیبرارزش افزوده مشخص گرد  اتیآنهادرقانون مال فیکه تکل

فروش  متیدرهزار ق1.5معادل  ی سوار  ی ،عوارض خودروها

مدل توسط سازمان   نیکارخانه که همه ساله بر اساس آخر

محاسبه و وصول خواهد شد ،  گرددیکشور ابالغ م یاتیامورمال

 %10ساالنه  زانیسال  به م 10از   شیبا عمر ب  یخودروها

عوارض   ابدپرداخت یم ش یموضوع افزا نیعوارض ا%100حداکثرتا 

که از    گرددیم ریبه ازاء هر ماه تاخ%2پس از موعد مقرر معادل 

 باشد یپرداخت عوارض قابل وصول م یسامانه مل قیطر

 100000 موتورسیکلت 

 10ماشین آالت سنگین تا 

 تن  

500000 

ماشین آالت سنگین بیش 

 تن 10از 

500000 

 2000000 راهسازی  ماشین آالت 

 300000 وانتهای تک کابین

 یباستثناءخودروها رخودروهایو سا کلتیعوارض موتورس  600000 اتوبوس ها 

 6بر ارزش افزوده طبق ماده   اتیمشمول قانون مال  یسوار

 یاسالم ی نامه وصول عوارض مطابق مصوبات شورا نیآئ

 باشد یشهر م

 400000 مینی بوس ها

 

 عوارض قطع اشجار:

 توضیحات  نوع و نحوه محاسبه عوارض  

سانتیمتر به   10قطع درخت برگ سوزنی با محیط بن تا  1

 ریال 1500000ازاء  هر سانتیمتر 

(: عوارض این تعرفه باستنادتباصرومواد  1تبصره)

گانه آیین نامه حفظ وگسترش فضای سبز 13

مصلحت نظام   13/5/88در شهرداریها مصوب 

 قابل وصول میباشد. 

( : تشخیص تعیین محیط بن درخت 2تبصره)

( ضوابط اجرائی مربوط به  14با ماده ) مطابق

( الیحه قانونی حفظ و  1چگونگی ماده )

گسترش فضای سبز در شهرها موضوع تصویب 

 متربهیسانت30تا  10طیبا مح یقطع درخت برگ سوزن 2

 ریال  3000000سانتیمتر  ازاء هر

  50تا 30بن  طیبا مح یقطع درخت برگ سوزن 3

 5000000سانیمتر  ازاء هر متربهیسانت
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سانتیمتر  به ازاء هر   15قطع نهال با محیط بن تا  4

 ریال 2000000سانتیمتر  

شورای انقالب و مصوب   3/11/1359نامه مورخ 

 وزارت کشور خواهد شد .  29/6/1373

(: شمولیت این تعرفه ناظر به قطع  3تبصره )

ی اشجار در معابر عمومی ، باغات و پارکها

متعلق به شهرداری می باشد و بنابراین قطع  

اشجار توسط مالکین باغات و باغچه ها و  

قلمستانها از تعلق این تعرفه مستثنی خواهد بود  

که صرفاً مکلف به کاشت دو نهال در مکانی که  

و تعیین می نماید خواهند   ییشهرداری جانما

بود . به منظور استفهام واقعی از این تعرفه  

نامه قانون ”اصالح قانون حفظ و  نییرعایت  آ

  1359سبز در شهرها مصوب  یگسترش فضا

  ص یمجمع تشخ 1388انقالب“ مصوب  یشورا

 مصلحت نظام الزامی است.

(: عوارض قطع اشجار به استناد تبصره  4تبصره)

آیین نامه حفظ و گسترش فصای سبز  5ماده  3

با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورا قابل وصول  

 است 

(: نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین 5صره)تب

نامه حفظ و گسترش فضفای سبز  و تشخیص  

همین قانون   7به عهده کمیسیون  موضوع ماده 

 میباشد . 

)به استثناء  ریمتسانت 15بن تا  طیقطع درخت  با مح 5

 متری( به ازاء هر سانت یدرختان برگ سوزن

 ریال 2000000

استثناء )به یمترسانت 30تا 15بن  طیقطع درخت  با مح    6

 متری( به ازاء هر سانت یدرختان برگ سوزن

  ریال 2400000

 

7 

)به استثناء  متریسانت 50 تا  30بن  طیقطع درخت  با مح

 متری( به ازاء هر سانت یدرختان برگ سوزن

  50و به ازاء هر سانتیمتر  اضافه تر از   الیر3000000

 ریال  2500 000سانت هر سانتیمتر

  15جابجایی درختان برگ پهن با مجوز کمیسیون با بن  8

 ریال  700000سانتیمتر به ازاء هر سانتیمتر 30تا 

  30با بن  ونیسیدرختان برگ پهن با مجوز کم ییجابجا 9

 ال یر600000 متریبه ازاء هر سانت متریسانت50تا 

متر بدون مجوز )به   3هرس درختان برگ پهن تا ارتفاع  10

تا 2000000انداز درخت ( از  هیسا متریازاء هر سانت

 ون یسیکم صیبه تشخ20000000

متر بدون مجوز )به   5هرس درختان برگ پهن تا ارتفاع  11

تا 2000000انداز درخت ( از  هیسا متریازاء هر سانت

 ون یسیکم صیبه تشخ20000000

متر بدون  10متر تا  5هرس درختان برگ پهن با ارتفاع  12

انداز درخت ( از   هیسا متریمجوز )به ازاء هر سانت

 ون یسیکم صیبه تشخ20000000تا 2000000

بصورت غیر عمد متر  5ا ارتفاع تهرس درختان برگ پهن  13

انداز درخت   هیسا متریمجوز )به ازاء هر سانت بودن مجوز  

 ن  ویسیکم ص یبه تشخ20000000تا 2000000( از 
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ها ت یب ی  خدما ر  شهردا
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 :  یبازدید  و کارشناس بهای خدمات
بازد-الف و   یبررس   و بابت  الیر2000000ساختمانها مبلغ    کیتفک  نیو همچنپروانه    دیتمد  ایامالک در زمان صدور و    دیبابت 

 باشد ی م الیر10000 ی و تجار الیر5000 یموجود در نقشه مسکون یربنایارائه شده به ازاء هر متر ز ی نقشه ها دیتائ

بازد  یبابت کارشناس  -ب امالک مسکون  دیو  استعالمات   به  اع  ی پاسخ  از    الیر2000000متر  500تا    ان یکه مجموع عرصه و  و 

از    الیر5000000متر  1000متر تا  500 ازاء  هر متر  1000و باالتر  با  به مبلغ افزوده شود و درخصوص امالک    الیر5000متر 

 شود ولمحاسبه و وص  یدو برابر مسکون ریو سا یتجار

کارشناس-ج و  بازدید  قانون  یبابت  محدوده  از  خارج  واقع  کاربر   یامالک  نوع  هر  با  عرصه  یشهر  متر  حداقل   الیر5000هر  و 

 وصول شود الیر20000000

 شورای فنی وصول شود  یکارشناسبابت  ریال2000000مبلغ  یحقوق ته ی کموپرونده درشورای فنی هر یبررس جهت ارسال و -د

بابت   الیر5000000مبلغ    ستیبای،  مالک م  77نظر وماده    دیو تجد100ماده     ونیسیقبل از ارسال  هر پرونده که به کم   -م

 .  دینما زیوار ی به حساب شهردار   یبابت امالک تجار  الیر10000000و  یامالک مسکون

 شورای فنی وصول شود یکارشناس بابتریال  30000000، مبلغ 7و  5ماده  ونیسیهر پرونده در کم یجهت ارسال و بررس  -و

به مدت  تبصره پرداخت  از زمان  توسط مودی    6:عوارض فوق  بایستی مجددا  از مدت مذکور  پس  باشد و  اعتبار می  دارای  ماه 

 پرداخت شود.      

 

 از استفاده و اشغال معابر:  یناش ایمنی و ترافیک بهای خدمات 
با توجه به اینکه مالکان در زمان صدور پروانه ساخت،  مبادرت به ریختن مصالح ساختمانی و نخاله  در معابر و در برخی        

موارد  نیز اقدام به اشغال قسمتی از معابر مینمایند و حتی تا زمان پایانکار اقدام به رفع سد معبر و جمع آوری نخاله های مذکور 

وظایف  شهرداریها  در این خصوص بهای خدمات ایمنی و ترافیک ناشی از  55ماده  1بند  4و  1ستناد تبصره نمی نمایند لذا به ا

 استفاده و اشغال معابر در زمان صدور و تمدید و حتی پایانکارهای بعد از مهلت پروانه  به شرح ذیل محاسبه و وصول میگردد:

 ریال 5000زمان*برای کاربری مسکونی:مساحت ناخالص زیربنا *مدت -1

 الیر7000*مدت زمان * ربنای مساحت ناخالص ز برای کاربری تجاری: -2

 الیر10000*مدت زمان * ربنای مساحت ناخالص ز برای سایر کاربریها:-3

 باشد یهمان مهلت مندرج در پروانه ساخت م ،در خصوص پروانه ها مدت زمان-1تبصره

 همان تاریخ مندرج در پروانه تمدیدی میباشد  در خصوص پروانه های تمدیدی ، مدت زمان ،-2تبصره

بهای فوق برای هر متر ریربنا در نظر   %50در صورتیکه تمدید به موقع نبوده و با تاخیر انجام گیرد ،به ازاء هر ماه تاخیر  -3تبصره

 گرفته میشود 

این بهای خدمات گردیده و  مدت زمان  امالکی که  به موقع اقدام به دریافت پایانکار نمی نمایند نیز مشمول پرداخت  -4تبصره

 تاخیر تا زمان  اسکن پایانکار ناظرشان در  سیستم شهرداری در تعرفه قرار میگیرد

 ماه میباشد  48حداکثر مدت زمان تاخیر -5تبصره
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 فضای اشغال شده جهت فعالیتهای فصلی و دائمی : بهای خدمات بر

نحوه محاسبه   نوع عوارض 

 عوارض 

 توضیحات

 

ده جهت ل ش ضای اشغاف بر   عوارض

فصلی و دائمی در  یفعالیتها

 شگاههایشهرو نما میمحدوده و حر

  عیصنا یشگاههایبه استثناء نما

 و فرش  یدست

 

 

 

 

      غرفه یاجاره واگذار 10%

 برای یکماه 

   ،یادوار یشگاههاینما  یبرگزار انی( : متول1تبصره)

محل  یاجاره بها %10مکلفند معادل  یو دائم یفصل

و  غرفه مورد اجاره را از طرف  شگاهینما  یبرگزار

. ندینما زیوار ی قرارداد کسر و به حساب شهردار

موظفند در   شگاهینما ی برگزار انی( : متول2) تبصره

  یاتمام هر دوره برگزارروز قبل از  10مهلت حداکثر 

  یرا به حساب شهردار ی، عوارض وصول شگاهینما

  ر یدر غ ندیارائه نما یآن را به شهردار  دیو رس  زیوار

مربوطه   قهیمجاز به وصول وث یصورت شهردار نیا

  ی( :صاحبان غرفه ها در بازارها3) تبصرهباشد.  یم

  شوندیبرگزار م ی گرید یروز که در امکان و محلها

اجاره    بهای از درصد ٪10زانیمکلف به پرداخت م

به شرطیکه این مبلغ از   باشندیم ی خود به شهردار

 ریال کمتر نباشد. 1500000

  واگذاری جایگاه جهت فعالیتهای

دست فروشی و ساماندهی بازارهای 

 روز و هفتگی  

بصورت اجاره سالیانه طبق  

 مصوبه شورا 

موقیت و محل مورد  تبصره: مبلغ اجاره با توجه به 

اجاره و همچنین با در نظر گرفتن عدم زیبایی منظر 

 شهری قابل وصول خواهد بود 
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 و امالک :  یاراض کیتفک و بررسی پرونده لیاز تشک یخدمات ناش یبها
 و امالک بدون مستحدثات:  یاراض -

امالک    یاراض -الف کاربر 500و  نوع  هر  در  باالتر  و  ذ  یمتر  تباصر  و  مفاد  شهردار  یاصالح   101ماده    لیطبق  عمل   هایقانون 

  گرددیم

و مراجعه و استعالم از   دیو بدون تائ  یممهور به مهر شهردار  یکیکه بدون نقشه تفک  یو امالک  یالف در خصوص اراض -1تبصره

  ی مشمول پرداخت قدرالسهم شهردار 101ماده  3طبق بند   ندینما یه صدور مجوز ماقدام ب یثبت 147ماده  قیو از طر یشهردار

 محاسبه و وصول خواهد شد یدادگستر یملک )به نرخ روز( طبق نظر کارشناس رسمکل  ارزش  %35که بصورت  گردندیم

 گرددی محاسبه و وصول م لیذ یمتر طبق بندها500و امالک کمتر از  یاراض -ب

        p 2                                     به ازاء هر متر عرصه معادل                       یمسکون ی ربرو امالک با کا یاراض 

                            p 4                                       به ازاء هر متر عرصه معادل                        ی تجار ی و امالک با کاربر یاراض 

 p3                                                     به ازاء هر متر عرصه معادل           یصنعت ی و امالک با کاربر یاراض 

       p 2                                              به ازاء هر متر عرصه معادل       ریو سا ی ادار ی و امالک با کاربر یاراض 

     p 5                                 و امالک به ازاء هر متر معادل                       یاراض  کیحد نصاب تفک یکسر   

 .گردندیتعرفه م نیشامل ا ندی نمای م افتی،سند در رهیو غ 148و  147که به استناد مواد  یامالک هیب کل -1تبصره  

  یانیامالک صرفا به اع  نگونهیو امالک ا  یاراض   کیپرونده تفک  یو بررس   لیاز تشک  یناش    یکارشناس مستحدثات:  یدارا  یاراض -2

 گردد یمحاسبه و وصول م لیبر اساس ذ گرددویتعلق گرفته و شامل عرصه نم

 bp 0.003                             ناخالص(  معادل                     یربنای)ز یانیبه ازاء هر متر اع یمسکون  یواحدها

 تجاری %75               معادلناخالص(   یربنای)ز یانیبه ازاء هر متر اع ودرمانی و بهداشتی  یو ادار واحدهای آموزشی

 تجاری   %25                                          ناخالص(  معادل  یربنای)ز یانیبه ازاء هر متر اع  با سایر کاربیها  یواحدها

                       bp 0.004                             ناخالص(  معادل                       یربنای)ز یانیبه ازاء هر متر اع یتجار  یواحدها

 تجاری  %50معادل         ص( ناخال یربنای)ز یانیبه ازاء هرمتراعوصنعتی  انباری تجاریحمل ونقل،نیمطبقه و یواحدها

 

پا  نیا  2-1تبصره زمان  در  د   ایو    انکاریتعرفه  زمان  تقاضا  یگریهر  مالک  باشد    یاحداث  یواحدها  یانیاع  کیتفک  یکه  داشته 

 گردد یمحاسبه و وصول م 

پا  2-2  تبصره شهردار  کیتفک  یمالک متقاض   انکاریچنانچه در هنگام  صدور   ،   د ی ق  انکاریپا  یدر گواه  باشدیموظف م  ینباشد 

 فاقد ارزش است.    یانیاع کیجهت تفک یگواه نیکه ا دینما

 

 :خدمات مدیریت پسماند بهای
، هزینه      توسعه  پنجم  )ب(برنامه  بند  و  پسماند  مدیریت  قانون  در  مندرج  موارد  به  مدت    ه ب  پسماندمدیریت    خدماتمستند 

 هر واحد مسکونی, تجاری وسایر طبق تعرفه و تباصر ذیل همراه با عوارض سالیانه محاسبه و وصول خواهد شد .  برای  یکسال

مبلغ  1تبصره  مسکونی  واحد  هر  از  پسماند  تجاری  1500000:جهت  واحد  هر  و  سال  در  و    الیر2000000زبالهکم  ریال 

 ریال در هر سال می باشد. 5000000زباله  پرریال و3000000متوسط

  رستان یو دب یینماراه ،یی)مهد کودک، مدارس ابتدا لی: برای ادارات ، سازمانهاو نهادهای دولتی ،فرهنگی و آموزشی از قب 2تبصره

بیمارستانها هنرستانها  ،فضاهای ورزشی ،بانکهاو  ی( آموزشگاههای کنکور و مؤسسات خصوص یانتفاع  ریشاهد و غ  ،یاعم از) انتفاع

می باشدو بیش از این مساحت تا   پر زباله  تجاریمترمعادل یک واحد  200غیره مساحت تا     ودرمانگاهها و سایر موارد مشابه و  

 دیگر محاسبه و وصول خواهد شد.  متر بعدی به عنوان یک واحد تجاری200

 ل یتبد یزباله خود را به عاد باشندی: در خصوص بیمارستانها و درمانگاهها و مطب پزشکان که زباله عفونی دارند موظف م3تبصره

  . ندینما
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برگزاری نمایشگاهها و غرفه های فصلی و غیره به استثناء نمایشگاههای صنایع    : در خصوص صدور هرگونه مجوز جهت4تبصره

دستی و سنتی  عالوه بر اینکه  متقاضی مستلزم به انعفاد قرارداد با شهرداری و تنظیم توافقنامه می باشد به علت ایجاد ترافیک 

آلود تولید  و  از حد  بیش  زباله  مدیریت  گیو  پرداخت  خدمات  به  مکلف  تنظیم   محیط  زمان  در  شهرداری  به حساب  پسماند 

 . گرددیزباله محاسبه و وصول م متوسطو معادل یک واحد تجاری  یقرارداد به ازاء هر غرفه بر اساس تعرفه تجار 

به  5تبصره ملک مستلزم  سالیانه  عوارض  بر  عالوه  های خاص  مهمانی  و  زیارتی  و  عروسی  مراسم  برگزاری  و  پذیرایی  :سالنهای 

 زباله  می باشند.  متوسطپرداخت بهای خدمات جمع و دفن زباله و مدیریت پسماند به ازاء هر مجلس معادل یک واحد تجاری 

حق 6تبصره چه  بنزین  و  گاز  نفت,  سوخت  بهای  :جایگاههای  پرداخت  به  مکلف  محیط  آلودگی  علت  به  نیز  حقوقی  چه  و  یقی 

 زباله می باشند. متوسط خدمات مدیریت پسماند به ازاءهر نازل معادل  یک واحدتجاری

نامه،هزینه خدمات  7تبصره موافقت  قراردادو  انعقاد  با  میتواند  این مصوبه شهرداری  شمول  از  موارد خارج  مدیریت :در خصوص 

 ا هماهنگی خدمات شهری دریافت نماید. را بپسماند 

ریال وصول  10000000آنها بیش از سایر مشاغل تجاری میباشد به ازاء هر حجره معادل  که زباله    ر:میادین میوه و تره با8تبصره 

 شود

 .ندیپرداخت نما یپسماند به شهردار تیریجهت مد ،یباله شغلرزواحد پ  کیمطب پزشکان برابر :9تبصره 

 :موارد خارج از این تبصره با استعالم به شورا اقدام گردد10تبصره  

 مبنای محاسبه این تعرفه زمان پایانکار یا قابل استفاده و سکونت بودن میباشد -11تبصره  

 

 تعیین مشاغل کم زباله , متوسط و پرزیاله: جدول

 ( 1)گروه مشاغل پرزباله  ( 2)گروهمشاغل  متوسط گروه( 3)مشاغل کم زباله

 طالفروشان و صرافان 

 خبازان

 فرش و مبل فروشان

 کتاب فروشیها ،نوشت ابزارفروشی 

 ل اتومبی  ینمایشگاهها 

 و نظایر  بنگاه امالک

            فروشیوخشکبار  سوپرمارکتها

 تریا و کافی شاپها و نظایر آن  کافی

کافی نتها و سالنهای  بازیهای  

 کامپیوتری و   ازاین قبیل مشاغل 

 پیچی و تعویض روغنی دینام

 فروشی  الستیک

 کیف و کفش و ندافی و غیره  تعمیر

فروش بلیط و آژانسهای   دفاتر

 هواپیمایی 

تلفنی ها و آژانسهای   تاکسی

 مسافربری 

 مخابراتی  آژانس

 عطاری 

فروشندگان لوازم خانگی و الکتریکی و  

 نظایرانها 

 موبایل فروشی و کامیوتر فروشی و غیره 

 خرازی ها و ابزارفروشیها و نظایر آن 

 پوشاک فروشان و بزازیها وخیاطان 

وکفش، لوازم ورزشی   فیفروشگاههای ک

  و نظایر

لوازم آرایش و بهداشتی  فروشندگان  

لوازم ساختمانی )کاشی   فروشندگان

، توالت فرنگی و کیوسرام ..) 

 اغذیه

کله  فروشیها)ساندویچی،کبابی،جگرکی،

و آشپزیها و نظایر آن  ( پزی  

فروشیها  خواربار  

 میوه و سبزی و تره بار فروشان

 عمده فروشان مواد غذایی و 

 عمده فروشی خشکبار و خواربار   

 مرغ و ماهی فروشان 

تاالرهای پذیرایی ، رستورانها ، هتلها و  

 نظایرآن 

 بیمارستانها،درمانگاهها،

داروخانه ها، مطب پزشکیان و ازاین قبیل  

 مشاغل 

  اتوسرویسهاو کارواش

ریآموزشگاههای رانندگی ونظا  

وکال و اسناد رسمی و نظائر آن دفاتر  

معاینه فنی خودرو دفاتر  

داران باسکول   
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ه های عکاسی و  لیو آت عکاسان

 نظایر  

 مطب پزشکان

مواد پروتئینی و تخم مرغ   فروشگاههای

  و نظایر

 قصابیها 

و گل فروشیها  آرایشگاهها  

وتاسیسات ساختمانی ازقبیل   تزئینات

ایزوگام،شیشه بری،پرده و موکت 

 فروشی،  لوله کشی آب وگازو غیره 

،صافکاری و نقاشی اتومبیل تعمیرات  

هرنوع لوازم خانگی و برقی  تعمیرکاران  

و جوشکاران،کابینت سازی و  آهنگران

 نظایرآن 

فروشی و قنادیها و غیره بستنی  

ی  ورزشی و کلوپ تفریح ها باشگاههای

سالم   

هاو امثال آن چاپخانه  

و سازمانها  ادارات  

کودک ها  مهد  

کلیه فروشگاههاوبوتیکهای موجود در  

اپاساژه  

مشاغل این  ،نجاری،یمبل سازی ودرودگر

 صنف

    

                                      

 شهری:معابربهای خدمات تنظیف 
ماده واحده:به شهرداری کازرون اجازه داده میشود برای تنظیف معابر شهری از هر ملک واقع در محدوده شهر چه ساختمان و 

بهای خدمات و تنظیف شهری وصول  ریال با عنوان    500000چه زمین بایر در زمان وصول عوارض نوسازی برای یکسال مبلغ  

 شود.

 

 :  خدمات عمرانی یبها
مصالح و مواد اولیه از قبیل سیمان و ماسه و آسفالت استفاده میگردد  و  از شهرسطح  اجرای عمران و ابادانی   در با توجه به اینکه

با توجه به براورد بهای خدمات فوق به شرح زیر از هر مکلی که در محدوده شهری این امربرای شهرداری هزینه در بر دارد .لذا  

 واقع گردیده وصول خواهد شد 

بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری در هر سال  ترمیم و حفاری و لکه گیری:مطابق با فهرست  -1

 محاسبه و وصول شود. 

: بابت عوارض عمران     و همچنین ترمیم و روکش آسفالت  یخدمات عمران و کانیوگذاری و موزائیک فرش و جدول گذار  یبها-2

هرمتر   ازاء  وکان  کیوموزا  الیر600000به  متر    یگذار  ویفرش  گذار   الیر1000000هر  مترجدول  هر  ریال  2400000   یو 

تمحاسبه و وصول شود. که    رمیمبابت  امالکی  از  اسفالت  اندو روکش  پرداخته  را  پنج سال یکبار،قبال عمران  هزینه   %30  ، هر 

 عمران محاسبه و وصول شود
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 و گسترش  فضای سبز و پاکبانی: یخدمات حفظ و نگهدار بهای
سبز جهت نگهداری و حفاظت از فضای سبز و پاکبانی   ینامه حفظ وگسترش فضا نییقانون و آ 13ماده  3باستناد تبصره   

موظف میباشند    یامالک واقع در محدوده قانونی شهر که شامل عوارض نوسازی و عمران شهری میگردندهر ملک با هر کاربر

 د یپرداخت نما یبه شهردار الیر500000که ساالنه 
 

 خدمات آرامستان: یبها
 نیز قابل اجرا خواهد بود   1400تنظیم گردیده که در سال  1399/ 9/ 30مورخ  1210بر اساس مصوبه شماره   

 : متوفیان عادی خدمات              
 ال یر650000                                                                                  پارچه                

 الیر 30000                                                                              کیپالست              

 ال یر300000     ساعت                                                        24 ی برا سردخانه               

 ال یر350000                                                                                     پهله              

 ال یر2000000                               قبر                                                حفر              

 ال یر7000000     سه طبقه آماده                                                          قبر                

 الیر  600000                                               یآمبوالنس درون شهر  سیسرو               

      الیر 2800 لومتریبه اضافه هرک  یامبوالنس داخل شهر سیسرو               یآمبوالنس برون شهر سیسرو               

 ریال600000غسالخانه)کافور ،سدر،موادشوینده و ....(                                                        

 ال یر800000                                                                                غسال                

 

 : متوفیان ناشی از کرونا            

 ریال      2000000غسال                                                                                                 

 ریال   2000000اقالم بهداشتی )لباس ضد آب،شیلد،دستکش و ... (                                            

    ریال6000000         و ....(                                  ندهیوادشوغسالخانه)کافور ،سدر،م                 

 

  خدمات برکشتار و ذبح دام  : یبها
 ریال 150000                     کشتار دام سبک بدون سالخ                            نهیهز     

 الیر600000                     بدون سالخ                                    نیکشتار دام سنگ       

 الیر400000                    کشتار دام سبک با سالخ                                                

 ریال3500000                    با سالخ                                      نیکشتار دام سنگ       

 الیر200000                       حمل دام سبک به ازاء هر راس                         هیکرا       

 الیر200000                      به ازاء هر راس                      نیحمل دام سنگ هیکرا      

 ریال150000                                   بی استخوان کردن                                          

 ریال20000                                    کله پاک کنی                                               

 ریال100000                                           خدمات پیش سرد دام سبک                    

 ریال 030000                                    سرد دام سنگین               خدمات پیش        
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 سد معبر: مهیجراموال شهرداری وبهای خدمات ناشی از خسارت وارده به  
تبصره یک    تبصره    باستناد  به جلوگیری و رفع سد معبر و  موانع   55ماده    2بند    4و  ، شهرداری مکلف  وظایف شهرداریها 

افراد و   موجود در معابر میباشد نموده که کلیه  را معین  زباله ورسوبات فاضالب محل های مخصوصی  تخلیه  برای  و همچنین 

شهر و عدم رعایت مقررات شهروندان برای بار    بهلذا شهرداری جهت جبران خسارت وارده    شهروندان مکلف به انجام میباشند.

 اول به شرح ذیل اقدام خواهد نمود و در صورت تکرار برخورد قانونی خواهد شد.

 ریال 1000000شست و شوی هر گونه وسایل نقلیه خودرو سبک  با استفاده از آب فضای سبز -1

 ال یر1500000سبز  ی با استفاده از آب فضا  سنگینخودرو  هینقل لیهر گونه وسا  یشست و شو -2

ریال 10000000تا  1000000استفاده منازل و مغازه ها از آب مربوط به فضای سبز در ابتدا قطع و به تشخیص کمیسیون از  -3

 جریمه 

 ریال 50فروش اب غیرشرب بدون تانکر هر لیتر -4

 ریال   100محدوده شهری فروش آب غیرشرب با تانکر شهرداری به ازاء هر لیتر آب در -5

 ریال 20000000ریال و در صورت تکرار 2000000و جوی ها برای اولین بار معابر   سطحدرو رها کردن فاضالب ریختن زباله -6

 قیمت تمام شده اسفالت %150برای هر متر مربع ریختن مواد نفتی و گازوئیل در معابر -7

 5000000تخلیه غیر مجاز مصالح ساختمانی در معابر -8

 قیمت تمام شده تک لبه   %150خسارت به تک لبه های بلوارها معادل -9

 ریال  1000000جریمه سد معبر دست فروشان و هزینه جمع آوری وسایل از قبیل ترازو ، چهارپایه و ...مبلغ  -10

 ریال 1500000هزینه جمع آوری وسایل بنایی و ساختمانی  از قبیل بیل و کلنگ و ....مبلغ -11

 

 قانونی شهر: ورود به محدودهارزش افزوده  بهای خدمات ناشی از
قانونی شهر بوده اند و به محدوده قانونی وارد و الحاق شده اند ،  به شهرداری اجازه داده   درخصوص امالکی که قبال خارج محدوده

 قیمت کارشناسی کل ملک را وصول نماید. %20میشود که بابت ارزش افزوده ناشی از ورود به محدوده قانونی شهر حداکثر تا 

 

 : 100متخلفین ساختمانی عالوه بر جریمه کمیسون ماده 
اند و یا  کلیه ساختمانهایی که دارای تخلف بوده و در کمیسیون های ماده یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رای شده 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری    1383/  11/  25مورخ587میشوند و حکم صادره قطعیت یافته باشد به استنائد دادنامه شماره  

شماره   به  حقوقی  نظریه  شماره    2/5/1385مورخ  67212و  دادنامه  همچنین  و  کشور  وزارت  حقوقی  امور  دفتر 

برجریمه کمیسیون در زمان وصول پرداخت    مشمول  24/6/1387مورخ435 براساس مقررات جاری عالوه  کلیه عوارض متعلقه 

ا اینکه واحدی را احداث  .چنانچه در ساخت و ساز به گونه ای اقدام به تخلف نمایند که منجر به حذف و کسر پارکینگ گردد و یمیباشند

(برای هر  bpدرصد ارزش واقعی ملک) 10نموده و پارکینگی برای آن تامین ننمایند عالوه بر جریمه میباست هزینه تامین پارکینگ را معادل

پارکینگ   واحد  هر  برای  تفضیلی  براساس طرح  که  مربع  پارکی25متر  تامین  ای جهت  وبه حساب جداگانه  محاسبه  میباشد،  نگ  مترمربع 

 عمومی شهر واریز نمایند

 
 

 

 

 

 

 


