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 مستندات قانوني و ساير قوانين مرتبط با نحوه وضع و وصول عوارض : -1

  1387قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال الف( 

حداكثر تا  فند موارد راسالمی شهر و بخش جهت وضع هريك از عوارض محلی جديد، كه تكلیف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظ: شوراهای ا 50تبصره يك ماده 

 پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصويب و اعالم عمومی نمايند.

  1378ر، بخش و شهرك مصوب سال آئين نامه اجرایي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمي شه ب(

ی با رعايت داری و عمراندماتی ، ااز هزينه های خ های شهر، بخش و يا شهرك مربوط اعمماده يك : شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرك می توانند برای تأمین بخشی از هزينه 

 ضوابط ، ترتیبات و سیاست های موضوع اين آئین نامه عوارض وضع نمايند.

 : 21/11/80دوم اساسنامه تشكيالت و سازمان دهياریها مصوب  فصل ج(

 "طي مراحل قانوني  وتهيه تعرفه عوارض با همكاري شورا و ارائه آن به شوراي اسالمي بخش به منظور تصويب  ": در خصوص وظايف تفصیلی دهیار و دهیاری :  10ماده   – 18بند 

 جع وصول عوارض :مر -2

 خواهد بود"  عهده دهيار و دهياري در مورد روستا بر"  1378مه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرك مصوب سال آئین نا 4ه استناد ماده ب

وصول عوارض مصوب مراجع " ری : : در خصوص وظايف تفصیلی دهیار و دهیا 21/11/80از فصل دوم اساسنامه تشكیالت و سازمان دهیاريها مصوب  10ماده   – 19به استناد بند  -

  " قانوني و مصرف آن در موارد معين

حوه وصول عوارضي كه به ن "  1378آئین نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرك مصوب سال  5به استناد ماده  نحوه وصول عوارض : -3

 " بخش و يا شهرك وضع مي شوند توسط همان شورا تعيين مي گردد. موجب اين آئين نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر،
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پس نسبت به را وصول و س های خود در مورد روستاهای دارای دهیاری، دهیاران و در ساير قسمت های بخش شورای اسالمی بخش در زمان ارائه هر خدمتی به مؤديان مكلفند بدهی

 .ارائه خدمت اقدام نمايند

در خصوص عوارض "  1378آئین نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرك مصوب سال  8به استناد ماده  يات :مرجع رسيدگي به شكا -4

 " مي بخش يا شهرك مي باشد.سالموضوع اين آئين نامه كه توسط شوراي اسالمي بخش و شهرك وضع شده است، به عهده هيأتي مركب از وزارت كشور ، وزير دادگستري و شوراهاي ا

عوارض موضوع اين " 1378آئین نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرك مصوب سال  3به استناد ماده   مشموالن پرداخت عوارض : -5

 " ي قابل وصول است كه محل استقرار آن در محدوده يا حريم روستا باشد.آئين نامه از اماكن ، واحدهاي صنفي توليدي ، خدماتي ، صنعتي و هرگونه منبع درآمدي ديگر

 درآمدها و منابع دهياري : -6

 آئين نامه مالي دهياريها : 36به استناد ماده  -

 الف( درآمد ناشی از عوارض )درآمدهای عمومی (

 ب ( درآمد ناشی از عوارض اختصاصی

 یج ( بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی دهیار

 د ( درآمد های حاصل از وجوه و اموال دهیاری 

 ه ( كمكهای اعطايی دولت و سازمانهای دولتی

 ر ( استفاده از تسهیالت مالی  

 گیرد. ز ( اعانات و كمكهای اهدايی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارايی هايی كه بطور اتفاقی يا به موجب قانون به دهیاری تعلق می 

  صرأ به مصرف همان روستا مي رسد.كليه عوارض و درآمدهاي دهياري منح"     :  21/11/80اساسنامه  تشكیالت و سازمان دهیاريها مصوب  14به استناد ماده وارض دريافتي :محل مصرف ع -7
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 (عوارض)فهرست 

  عوارض ساخت و ساز  -1

 عرفه مجزا نداشته باشند.عوارض صدور پروانه از نوع مسكونی و تجاری و كلیه ساختمانهايی كه ت       1-1

 عوارض پذيره غیر مسكونی        2-1

 درمانی و دامداری –عوارض صدور پروانه ساختمانهای اداری، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری و بهداشتی          3-1

 عوارض صدور مجوز حصاركشی         4-1

 عوارض حذف يا كسر پاركینگ        5-1

 عوارض تمديد پروانه        6-1

 ساختمان رض تعمیعوار        7-1

 عوارض بازكردن درب وپنجره مازاد        8-1

 عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی        9-1

 عوارض تعیین و تغییر كاربری جزء يا كل ملك  10-1

                                                                                                             وپل بان وسايه آالچیق احداث عوارض  11-1

 ابالغی نقشه و پروانه ضوابط با مغاير ارتفاع اضافه عوارض   12-1

 آب ذخیره استخر مجوز صدور عوارض  13-1

 بار توزين های باسكول احداث عوارض  14-1

 روستا سطح عوارض  15-1
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 عوارض ارزش افزوده اراضي و امالك -2

 وارض تفكیك عرصهع     1-2

 ب تفكیكی و مصوب براساس طرح هادیعوارض كسری عرصه با متراژ زير حدنصا     2-2

 عوارض تفكیك اعیانی     3-2

 عوارض مازاد بر تراكم مصوب ضوابط طرح هادی     4-2

 عوارض حق مشرفیت ) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح هادی (     5-2

 امالك به محدوده طرح هادی عوارض الحاق     6-2

 عوارض كسب مشاغل و حرف خاص  -3

 محل كسب ) كلیه حرف و مشاغل (عوارض سالیانه             3-1

 عوارض پیمانكاران            3-2

 عوارض اشخاص حقوقي ) عمومي ، دولتي و غير دولتي ( -4

 عوارض غرفه ها ، نمايشگاهها ، بازارهای روز ، فصلی و دائمی            4-1

 عوارض جايگاههای سوخت            4-2

 تی ) صدور مجوز ، عوارض سالیانه، تبلیغات و ...(عوارض بر تابلوهای تبلیغا            4-3

 غیر منقول ) عوارض نقل و انتقال(عوارض بر معامالت اموال             4-4



6 

 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

 عوارض مؤديان خاص  -5

 عوارض قطع اشجار            5-1

 عوارض كشتار دام            5-2

 عوارض حق النظارت ناظرين           5-3

 بشرح ذیل ميباشد. 3و2و1منظور از قيمت درجه عرفه  در کليه قسمتهای این ت -8

 درمورد انواع خودروها در مورد نوع اعيان درمورد معابر انواع قيمتهای واحد

 )خودروهای سبک( سواری يبتنفلزی واسكلت  متر وباالتر 16باعرض  1قيمت درجه 

 ) خودروهای نيمه سنگين(ون  -ي بوس مين )مصالح بنایي(آهن وآجر متر16تا زیر متر  12با عرض  2قيمت درجه 

 )خودروهای سنگين(اتوبوس وچوب خشت وگل متر 12متر تا زیر8عرض  3قيمت درجه 

 - - متر 8باعرض کمتر از  4قيمت درجه 

 Aريال (قیمت واحد =)ريال(×) یكل مساحت اعیان                                                                سكوني م( از نوع نيعوارض صدور پروانه )احداث اعيا : 1-1

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض زيربنای مسكونی رديف

 50000 55000 60000 65000 عوارض صدور پروانه طبقه همكف 1

 45000 50000 55000 60000 عوارض صدور پروانه طبقه اول 2

 40000 45000 50000 55000 انه طبقات دوم وباالترعوارض صدور پرو 3

 40000 45000 50000 55000 بیزيرزمین،پیلوت،نیم طبقه، انباری،تاسیسات جانعوارض صدور پروانه  4
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 نه قید كند.ت را در پرواروری اسن ض(دهیاری مكلف است با توجه به شرايط منطقه، موقعیت قرارگیری ملك، متراژ زيربنا و... حداكثر مدتی كه برای پايان يافتن ساختما1

 .یز خواهند بود جريمه پرداخت میكنند ملزم به پرداخت  عوارض مذكور در اين بند ن ،مبنی بر برائت و يا ابقا 99ساختمان هايی كه پس از رای كمیسیون ماده ( 2

 عريض ترخواهد بود.مختلف باشد مالك قیمت ،براساس معبر ( درمواردی كه اطراف پالك چندگذر با عرضهای3

صد افزايش در50یمت واحد در كلیه محاسبات با قا درحیاط به عنوان باغ ويال )خانه باغ( می باشد كه متردربنا ي1با عمق باالی به باال يا دارای استخر 3( بناهای دارای اشرافیت 4

 محاسبه میگردد.

 و ...( خدماتياسيسات ،تصنایع کشاورزی)تجاری،اداری،صنعتي،گردشگری،: عوارض پذیره1-2

 A(ريال=) واحد قیمت( ريال) × اعیان مساحت                                                                                                                                                             

 4معابر درجه 3معابر درجه 2جهمعابر در 1معابر درجه عوارض پذيره رديف

 300000 350000 400000 450000               زیر زمين                                               عوارض پذیره کاربری تجاری  1

 350000 400000 450000 500000               عوارض پذیره کاربری تجاری  طبقه همكف                                              2

 200000 250000 300000 350000                        عوارض پذیره کاربری تجاری طبقات اول وباالتر                                       3

 80000 100000 150000 200000                زیر زمين                                               عوارض پذیره کاربری صنعتي  4

 100000 150000 200000 250000 طبقه همكفعوارض پذیره درکاربری صنعتي  5

 50000 80000 100000 120000 طبقات اول وباالترعوارض پذیره درکاربری صنعتي  6

 20000 30000 40000 50000 زیر زمينعوارض پذیره درکاربری گردشگری  7
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 30000 40000 50000 60000 طبقه همكف بری گردشگری عوارض پذیره درکار 8

 40000 50000 50000 60000 طبقات اول وباالترربری گردشگری عوارض پذیره درکا 9

 20000 30000 35000 40000 عوارض پذیره درکاربری صنایع کشاورزی زیر زمين 10

 30000 30000 40000 50000 عوارض پذیره درکاربری صنایع کشاورزی طبقه همكف 11

 20000 30000 30000 30000 عوارض پذیره درکاربری صنایع کشاورزی طبقات اول وباالتر 12

 20000 30000 35000 40000 عوارض پذیره درکاربری اداری/خدماتي زیر زمين 13

 25000 35000 40000 45000 عوارض پذیره درکاربری اداری/خدماتي  طبقه همكف 14

 25000 35000 40000 45000 بری اداری/خدماتي طبقات اول وباالترعوارض پذیره درکار 15

 20000 25000 30000 35000 عوارض پذیره درکاربری فرهنگي/ ورزشي زیر زمين 16

 25000 30000 35000 40000 عوارض پذیره درکاربری فرهنگي/ ورزشي طبقه همكف 17

 25000 30000 35000 40000 الترعوارض پذیره درکاربری فرهنگي/ ورزشي طبقات اول وبا 18

 50000 55000 60000 65000 عوارض اتاق کارگری ونگهباني در همكف 19

 40000 45000 50000 60000 اول و باالترعوارض اتاق کارگری ونگهباني در  20
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 .براساس تعرفه تجاری محاسبه میگردد گردشگری های مجتمع واحدهای تجاری و فروشگاهی احداث شده در(1

 تعرفه لشاموبسته بندی و...( یریگ گالب تبديلی ) صنايع و بوده...  و ماهی پرورش شترمرغ، پرورش بره، دامداری،پرواربندی شامل كشاورزی به وابسته منظورازصنايع(2
 .میباشد صنعتی عوارض

 .میگردد مشخص مجوز نوع براساس ها حرفه ساير يندی دسته( 3

 .بود كشی نیزخواهدحصار وارضع مشمول پذيره برعوارض عالوه كه بوده...  برق، ترانسفورماتور گاز، آب،پست پمپاژ آب،ايستگاه منبع شامل خدماتی منظورازتاسیسات(4

 درصد عوارض كاربری مربوطه میباشد.  %50 سقفهای موقت وتاسیسات غیر مسقفعوارض (5

 Aريال(قیمت واحد=)ريال(×) مساحت حصار مورد نظر                                                              :عوارض صدور مجوز حصارکشي4-1

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض صدور مجوز حصار كشی رديف

 30000 35000 40000 50000 مساحت مترمربع200 تا کشي حصار عوارض 1

 15000 20000 30000 40000 متر200 بر مازاد مترمربع 500 ات  زمينهای کشي حصار عوارض 2

 10000 15000 20000 30000  مربع متر 500  بر مازاد مساحت با کشي حصار عوارض 3

 (مجوز حصاركشی بنام مالك و با درخواست كتبی وی و ارائه مدارك مالكیتی صورت می پذيرد.1
 .وده روستا دو مترودر محدوده روستا دو ونیم متر است كه آن هم با تركیب ديوار و فنس امكان پذير می باشد(حداكثر ارتفاع مجاز حصاركشی در خارج ازمحد2 

 (در صورت درخواست مالك به ارتفاع كمتر از يك متر در محاسبات همان يك متر وارد می شود.3
اصی از سوی خاقدام  ت يك هفتهظرف مدلك ع زباله بوده كه به تشخیص دهیار و مراجع ذيصالح برسد و طی اخطار به ما(در صورت وجود زمینهايی با وجود احتمال خطر برای افرادوزمینهايی كه محل تجم4

 لك محاسبه و اخذ نمايد.ه جز بدهی مادرصد به انضمام عوارض اين تعرف 30 حداقلبا ضريب افزايشی  را ايشان صورت نپذيرد؛دهیاری میتواند راسا نسبت به رفع خطر اقدام نمايد و هزينه ديواركشی
 محاسبه واخذ میگردد. برابر 2(در مورد حصار كشی باغ ويال قیمت واحد 5
 (در صدور پروانه ساختمانی ديواريا هرگونه حصار مربوطه به حیاط مشمول دريافت عوارض حصاركشی خواهد بود.6
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 ت اداری حذف شده است()با توجه به احكام صادره از دیوان عدال: :عوارض حذف یا کسر پارکينگ1-5

 

 A)ريال(قیمت واحد=)ريال( ×مساحت زيربنا                                                                                                                 پروانه: تمدید عوارض:6-1

 4معابر درجه 3معابر درجه 2بر درجهمعا 1معابر درجه عوارض تمديد پروانه ساختمان رديف

 10000 15000 20000 25000  اول نوبت ساختمان پروانه تمدید عوارض 1

 80000 10000 15000 20000 دوم نوبت ساختمان پروانه تمدید عوارض 2

 ه قید كند.را در پروان وری استبرای پايان يافتن ساختمان ضر (دهیاری مكلف است با توجه به شرايط منطقه، موقعیت قرارگیری ملك، متراژ زيربنا و... حداكثر مدتی كه1
 سال بیشتر باشد. 5(پايان زمان تمديد نبايد از تاريخ صدور پروانه از 2
 بنا ، صالحیت، متراژ زير )كاربری سال از زمان صدور پروانه ، ودرصورتیكه براساس طرح هادی امكان تمديد وجود داشته باشد 5(درزمان مراجعه متقاضی برای تمديد و گذشت 3

 يدهای بعدیوتمدپروانه  رصدو وارضعوارض تمديد مهلت پروانه برابر مابه التفاوت عوارض پروانه جديد ومبلغ عمهندسین ناظر ومحاسب ، عقب نشینی و...تغییری نكرده باشد( 
 .بودخواهد 

 خواهد شد . (عوارض  تمديد پروانه براساس ضرايب زمان مراجعه متقاضی محاسبه واخذ4
 ار اقدام خواهد شد.كصدور پايان  صالح يا(اگر در زمان مراجعه متقاضی جهت اصالح يا پايان كار از مهلت پروانه گذشته باشد ابتدا عوارض تمديد از ايشان اخذ و سپس نسبت به ا5

وارض اين تعرفه عمول تمديد و رسند،مشرج از اختیار مالك در موعد مقرر به پايان ن(ساختمان هايی كه براساس احكام قضايی توقیف، و يا به علت وقوع عوامل غیر مترقبه و خا6

 نمی گردند.
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 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

 Aقیمت واحد=ريال(×)نمتراژ اعیا                                                                                                 عوارض تعمير ساختمان )تعميرات اساسي(:7-1

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض تعمیرات اساسی رديف

 15000 20000 25000 30000 مسكوني کاربریهای در اساسي تعميرات عوارض 1

 35000 40000 45000 50000 تجاری کاربریهای در اساسي تعميرات عوارض 2

 25000 30000 35000 40000 اسایر کاربریه در اساسي تعميرات عوارض 3

 آن تعلق نمی گیرد. ات ساختمان بهنوان تعمیرتحت ع یباشد عوارضن(تا زمانی كه مالك تغییری در وضعیت ملك خود به وجود نیاورد كه مغاير با مفاد  پروانه ساختمانی و نقشه تايید شده 1تبصره

به نوعی كه   )ر نمای بیرونی خلی ويا تغییتغییر طراحی دا –جابجايی ديوارها نمی شود و صرفا تعمیرات اساسی ساختمان همچون  (اين عوارض شامل تعمیرات جزئی)نقاشی،سرامیك و ...(2تبصره 

 را مشمول می شود. سازه ساختمان تغییر پیدانكند(

 

 Aريال(قیمت واحد=×)مساحت درب ياپنجره                                                                                               عوارض بازکردن دروپنجره مازاد :8-1

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض بازكردن دروپنجره مازاد رديف

 100000 150000 200000 250000 مازاد درب بازکردن عوارض 1

 80000 100000 150000 200000 مازاد پنجره کردن باز عوارض 2

 . اری میباشديه از دهی: منظور از درب يا پنجره اضافی باز كردن درب يا پنجره اضافه تر از ضوابط طرح هادی در معابرعمومی  يا فضاهای سبز و.... با اخذتايید 1تبصره

 . نگردد ايجاد سايرين برای مشكالتی تا دشو تأيید و بررسی دهیاری توسط بايد … و خدمات ارايه و همسايه حدهایوا به اشرافیت و ترافیكی های مزاحمت عدم ايجاد موضوع اضافی درب ايجاد در :2تبصره 
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 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

   Aواحد=ريال(قیمت ×)گیمساحت پیش آمد                                                                              مشرف به معابر گي:عوارض پيش آمد9-1

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض پیش آمدگی رديف

 350000 400000 450000 500000 تجاری باکاربری ساختمان بصورت آمدگي پيش عوارض 1

 250000 300000 350000 400000 ...و مسكوني باکاربری ساختمان بصورت آمدگي پيش عوارض 2

 300000 350000 400000 450000 تجاری باکاربری تراس ویا بالكن صورتب آمدگي پيش عوارض 3

 200000 250000 300000 350000 ...و مسكوني باکاربری تراس ویا بالكن بصورت آمدگي پيش عوارض 4

 است تعلق می گیرد. درمعابر عمومی  (اين عوارض به كلیه ساختمان هايی كه دارای پیش آمدگی1تبصره 

گیر بوده  به عنوان سايبان وباران سانتیمتر50ورتی كه پیش آمدگی در سقف آخرين طبقه بعنوان سايبان و باران گیر باشد مشمول اين تعرفه نخواهد بود.)تاعرض (در ص2تبصره 

 همین تعرفه میباشد.( 2ومقدار پیش آمدگی بیشتر از آن مشمول رديف 

 ن عوارض نیز  اخذ خواهد شد.مبنی بر برائت و يا ابقا، جرائم پرداخت میكنند عالوه بر جرائم   اي 99ماده ( ازكلیه ساختمان هايی كه پس از رای كمیسیون 3تبصره 
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 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

 A=ريال(قیمت واحد×)شده  دادهمیزان عرصه يا اعیان تغییر كاربری                                     :یا کل ملک ءکاربری جز تغييروتعيين :عوارض 10-1

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض تغییر كاربری  رديف

 100000 120000 150000 200000 متر به مسكوني 500عوارض تغيير کاربری عرصه های زیر 1

 350000 400000 450000 500000 متر به تجاری 500عوارض تغيير کاربری عرصه های زیر 2

 300000 350000 400000 450000 متر به سایر کاربریها)غير از مسكوني وتجاری( 500عرصه های زیر عوارض تغيير کاربری 3

 80000 90000 100000 150000 متر به مسكوني  500عوارض تغيير کاربری عرصه های باالی  4

 250000 300000 350000 400000 متر به تجاری  500عوارض تغيير کاربری عرصه های باالی  5

 200000 250000 300000 350000 متر به سایر کاربریها)غير از مسكوني وتجاری(  500عوارض تغيير کاربری عرصه های باالی  6

 .......... ............. ............... ............. عوارض تعيين کاربری امالك 7

  =Aقیمت واحد )ريال(   × مساحت(m2)                                                                                                     وپل  عوارض احداث آالچيق وسایه بان 1-11

   

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض احداث آالچیق وسايه بان وپل رديف

 100000 150000 200000 250000 عوارض احداث آالچيق وسایبان موقت 1

 150000 200000 250000 300000 عوارض احداث آالچيق وسایبان دائمي 2

 100000 150000 200000 300000 عوارض احداث پل ودریچه کانال 3

 اخت عوارض مجاز ميباشد.احداث پل یا دریچه کانال در هرضلع ملک ، در مقابل ورودی مجاز بوده و مازاد آن با رعایت ضوابط فني واخذ تایيده از دهياری پس از پرد
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 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

 A=(mاضافه ارتفاع)×ريال(قیمت واحد×)دارای تخلف سطح اعیانی طبقه                ::عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط پروانه و نقشه ابالغي 12-1     

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض اضافه ارتفاع رديف

 35000 40000 45000 50000 وارض اضافه ارتفاع واحدهای مسكونيع 1

 60000 65000 70000 75000 عوارض اضافه ارتفاع واحدهای تجاری  2

 60000 65000 70000 75000 عوارض اضافه ارتفاع در سایر کاربریها)بجزمسكوني وتجاری( 3

 مبنی بر برائت ويا ابقاء عالوه بر جرائم تخلفات  قابل وصول می باشد. 99عوارض حاضر پس از طی مراحل قانونی ويا رای كمیسیون ماده

 

 Aريال(قیمت واحد=×)اشغال زمین حجم كعب()مترم                                                                                   ::عوارض صدور مجوز استخر ذخيره آب1-13

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض احداث استخر ذخیره آب رديف

 50000 55000 60000 65000 استخر ذخيره آب خاکي 1

 80000 85000 90000 95000 استخر با سازه های غيرخاکي 2

 اخذ خواهد شد.:عالوه بر عوارض اين تعرفه از متقاضیان احداث استخر ذخیره آب عوارض سطح نیز (1تبصره

 عوارض مذكور از ايشان اخذ خواهد شد. ،و برائت و يا ابقا ملك 99(پس از رای كمیسیون ماده 2تبصره
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 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

 A=)ريال(قیمت واحد×كولمساحت صفحه باس                                                                                  ::عوارض احداث باسكول های توزین بار 14-1

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض احداث باسكول رديف

 100000 150000 200000 250000 عوارض احداث باسكول 1

 :از متقاضیان احداث باسكول توزين بار عالوه بر عوارض اين تعرفه،عوارض سطح نیز اخذ خواهد شد.(1تبصره

 از سطح اشغال شده صفحه فلزی يا بتنی محل اصلی توزين باسكول كه خودرو در آن قرار میگیرد میباشد.( منظور 2تبصره 

 ( هرگونه مستحدثات ديگر مشمول صدور عوارض پروانه ساختمانی اعیانی خواهد بود.3تبصره 

 A= )ريال(قیمت واحد× مساحت                                                                                                                                     :عوارض سطح روستا15-1

 4درجه 3درجه 2درجه 1درجه عوارض سطح روستا رديف

 400 500 600 700 متر مربع 1000عوارض سطح برای عرصه  تا  1

 100 200 300 500 ربعمتر م 1000عوارض سطح برای عرصه   مازاد بر  2

 500 1000 1500 2000 عوارض سطح اعياني 3

 همین دفترچه محاسبه خواهد شد.ابتدای  8قیمت واحد منظوردراين جدول باتوجه به جدول بنددرجه بندی  :1تبصره

 .خذ خواهد شدابصورت سالیانه : اين عوارض از كلیه اراضی، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده وحريم روستا 2تبصره

ل پرداخت دهیاری مشمو زمان تاسیس اززمان اخذ انشعابات وياساختمانهای دارای پروانه ساخت،  از زمان پايان مهلت درج شده درپروانه و ساختمانهای بدون پروانه : 3تبصره

 عوارض سطح می باشند. 

 می باشد. كلیه سالهای قبلی بدهی مودی( رای ب ) مالك عمل قیمت واحد، قیمت اعالم شده درسال مراجعه متقاضی : 4تبصره
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 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

 Aقیمت واحد= ×(كسرشوارعباقیمانده پس از )خالص  مساحت                                                                                   : عوارض تفكيک عرصه:1-2

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض سطح روستا رديف

 50000 60000 70000 80000 مترمربع 500عوارض تفكيک عرصه تا  1

 100000 120000 130000 150000 عوارض کسری عرصه زیرحدنصاب تفكيكي طرح هادی 2

 40000 50000 60000 70000 عوارض تفكيک اعيان 3

ز اين بابت اشوارع اقدام و  وای معابر تفكیك اراضی نیاز به اجرای شوارع و معبر باشد؛متقاضی مكلف است براساس طرح نسبت به اجربا توجه به طرح  هادی و تشخیص دهیاری در صورتی كه برای  (1

 بخاطر ارزش افزوده ناشی از تفكیك هیچ بهايی به ايشان پرداخت نمی گردد و شوارع عمومی در اختیار دهیاری قرار میگیرد.

 مرتبط نقوانی ديگر و هادی طرح ضوابط ساسبرا نظررا مورد مساحت روستا عمومی معابر و شوارع احداث موردنیاز اراضی تامین برای دهیاری مترمربع پانصد از بیشتر تمساح با اراضی در: يك تبصره (2

 .گیرد می قرار عمومی اموال بعنوان دهیاری اختیار در عمومی شارع بعنوان و كسر

 .نمايد می  دريافتجدول 1برابر رديف  2قیمت به را تفكیك مورد اراضی كل مساحت %10 معادل دهیاری نباشد میسر تفكیك مورد زمین از معابر و شوارع رانهس انواع تامین كه درصورتی:دو تبصره (3

 درصد 20 اخذ كه ودرصورتی. شد واهدخ اخذ متقاضی از اریدهی سهم %20 ماند،میزان می باقی دو و يك تبصره اجرای از بعد كه اراضی مابقی تفكیك با مرتبط عوارض اخذ منظور به:  سه تبصره (4

 .شد خواهد اخذ مالك از  جدول فوق1برابر رديف 2 قیمت بهنظر مورد زمین معادل نباشد میسر دهیاری سهم زمین

قابل تفكیك  تعرفه اين براساس احت جداگانه بابت كسری مس عوارضواخذ  6 بند رعايت با باشد نداشته وجود حدنصاب در  تفكیك امكان... و منطقه زمین، خاص شرايط به توجه با صورتیكه در (5

 .میباشد

 .گردند تفكیك نصاب زيرحد درصد 10تا میتوانند پالكها درصد10 تفكیكی  هرقطعه در  (6

 یباشد.مد؛ قابل اخذ شته باشتفكیك دا عوارض تفكیك اعیانی در مورد امالكی كه به لحاظ انحصار و وراثت،شرايط فیزيكی محل و ...، و درخواست كتبی متقاضی قصد (7
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 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

 A=)ريال(قیمت واحد×مساحت اعیانی مازاد بر تراكم مجاز                                                :عوارض مازاد بر تراکم مصوب ضوابط طرح هادی4-2

 4معابر درجه 3رجهمعابر د 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض مازاد بر تراكم مجاز رديف

 100000 150000 200000 250000 عوارض مازاد بر تراكم براساس ضوابط طرح هادی و تايید دهیاری 1

 200000 250000 300000 350000 99اده میسیون يا ابقاء توسط كمتراكم پس ازتايید كمیسیون تغییركاربری  عوارض مازاد بر 2

 .میباشد روستا هادی طرح چه دفتر ضوابط طبق ازمج ساخت میزان تراكم از منظور( 1تبصره (1

 .شود محاسبه مجددا 1-1بند زيربنای نبايدجزئ میگردد محاسبه مازادبرتراكم عنوان به كه مساحتی( 2تبصره (2

 

 A=)ريال(قیمت واحد× متراژ عرصه                                                         (هادی)ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح :عوارض حق مشرفيت5-2

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض حق مشرفیت تعريض يااحداث معابر رديف

 40000 45000 50000 55000 عوارض حق مشرفیت در معابراحداثی 1

 30000 35000 40000 45000 عوارض حق مشرفیت در تعريض معابر 2

 خواهد شد. تملك اراضی ومستحدثات میباشد اخذ اضر صرفا برای امالكی كه در اجرای طرح هادی روستا نیاز به(عوارض ح1

 شود. (امالكی كه در طرح تعريض قرار گرفته و مطالبه ای بابت اخذ مبلغ زمین قرار گرفته در طرح را ندارند؛مشمول پرداخت اين عوارض نمی2 

 تعريض می باشد.احداث يااقی مانده از زمین پس از اجرای طرح (منظور از متراژ عرصه ،مقدار ب3

 (در درجه بندی معابر عرض گذر پس از تعريض مبنای محاسبات خواهد بود.4
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 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

 A=)ريال(قیمت واحد×متراژ عرصه                                                                                                به محدوده طرح هادی :عوارض الحاق 6-2

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه به محدوده روستا الحاقعوارض  رديف

 30000 35000 40000 45000 به محدوده روستاالحاق عوارض  1

 (اين عوارض فقط برای يكبار قابل وصول است.1تبصره 

 اخذ می گردد. ی ومنحصرا برای الحاق ملك به محدوده روستا راحل قانون(اين عوارض در صورت سیر م2تبصره

 اخذمیگردد. 10-1عوارض تعیین يا تغییر كاربری نیز جداگانه براساس بند(3تبصره

 : عوارض کسب وپيشه :3-1

 قانون مالیات برارزش افزوده حذف گرديد. 50د ماده به استنا

 :انكار:عوارض پيمان3-2

 میگردد. ر اينخصوص ملغیه وهرگونه تعرفه د( تخلف از قانون بوددر تعرفه های قبلی )عوارض نیم درصدپیمانكاری  از قراردادهایرارزش افزوده  اخذ عوارض قانون مالیات ب 50به استناد ماده 

 A=)ريال(قیمت واحد×اشغال شده مساحت                                                          فصلي و دائمي بازارهای روز، نمایشگاهها، :عوارض غرفه ها،1-4

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه استقرار نمايشگاه ها وبازارهای روزعوارض  رديف

 50000 55000 60000 65000 عوارض غرفه ها، نمايشگاهها 1

 20000 25000 30000 35000 فروشندگان دوره گرد)دستفروشان وروزبازارها( 2

 اخذ میگردد. عوارض فوق براساس مساحت غرفه يا نمايشگاه وبرای هر مرتبه استقرار(1

 ود.محاسبه میش2متر مربع وقیمت واحد براساس درجه  5(درصورتی كه فروشندگان دوره گرد بصورت چرخشی در سطح روستا فعالیت نمايند مساحت 2
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 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

 قانون ماليات برارزش افزوده حذف شد. 50براساس ماده  :    :عوارض جایگاه های سوخت4-2

 A=)ريال(قیمت واحد× سطح تابلو                                                                                                                   :عوارض بر تابلوهای تبليغاتي3-4

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه ی تبلیغاتیعوارض تابلوها رديف

 150000 200000 250000 300000 تابلوی تبلیغاتی نصب انهعوارض ماه 1

 150000 200000 250000 300000 نصب داربست تبلیغاتی عوارض ماهانه  2

 .ه  محاسبه میشودبرای كمتر از يكماه نیز يك ماه برایداربست وتابلو  نصب  (عوارض1تبصره 

 (محل نصب داربست با تايید دهیاری خواهد بود.2تبصره 

 محاسبه و اخذ خواهد شد.در قسمت بهای خدمات  ،كه پايه آن متعلق به دهیاری باشد ( بهای خدمات  مربوط به تبلیغاتی3تبصره 

 :(نقل و انتقال)عوارض :عوارض بر معامالت اموال غيرمنقول 4-4

 .انون مالیات برارزش افزوده اخذ عوارض از معامالت اموال غیر منقول ممنوع میباشدق 50براساس ماده 

 Aقیمت واحد=)ريال( *     عداد اصلهت                                                                                                                               :عوارض قطع اشجار5-1

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض قطع اشجار رديف

 2000000 2500000 3000000 3500000 سانتیمتر 50 قطع اشجار تامحیط بن 1

 5000000 5500000 6000000 6000000 سانتیمتر50قطع اشجار با محیط بن باالی  2

 ح اخذ گردد.تبصره:مجوز قطع درخت بدوا بايد از مراجع ذيصال
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 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

 A)ريال(قیمت واحد=*      عداد راست                                                                                                                   :عوارض کشتار دام5-2

 4ر درجهمعاب 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه عوارض كشتار دام در معابرعمومی رديف

 100000 150000 2000000 2500000 ارض كشتار دام سبك درمعابرعو 1

 200000 250000 3000000 3500000 در معابر عوارض كشتار دام سنگین 2

 اين عوارض شامل كشتارگاه ها نمیشود.

 قانون ماليات برارزش افزوده حذف گردید. 50: براساس ماده :عوارض حق النظارت ناظرین 5-3

  A)ريال(قیمت واحد=*    حفاری سطح (M2): عوارض حفاری توسط دستگاههای اجرایي                                                                                  5-4

 قیمت واحد شرح رديف

 50000 درآسفالت حفاری 1

 100000 فرش درسنگ حفاری 2

 20000 خاكی درمعابر حفاری 3

جازه هیاری اعوارض بابت مستهلک شدن مسیرحفاری بوده و الزام به پرداخت توسط دستگاه حفار قبل از انجام عملیات می باشد و در صورت عدم پرداخت آن د این

 حفاری نخواهد داد .

 

 



21 

 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

 بخش دوم :  بهای خدمات
 ست.ابا امضای وزير محترم كشور ابالغ گرديده  09/07/1386 مورخه 3/1/87112دستور العمل نحوه دريافت بهای خدمات پسماند طی نامه شماره  -1

 A)ريال(قیمت واحد=*      تعدادسكنه                                                            :روستا بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای مسكونيالف :

 سرانه خدمات مديريت پسماند خانگی بهای رديف

 10000 ماهانه  مديريت پسماندخانگیبهای خدمات  1

نفری( اخذ  4خانواده  ساالنه  يك  ای خدماتتبصره: بهای خدمات مديريت پسماند ساكنین غیر دائم ) سكونتگاههای فصلی وغیر دائمی( از مالكین آنها وبه میزان ساالنه )برابر به

 خواهد شد.

 

 A)ريال(قیمت واحد=*    مساحت اعیان  (M2)                                                                       :ب : بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غير مسكوني 

 4معابر درجه 3معابر درجه 2معابر درجه 1معابر درجه خدمات مديريت پسماند خانگی بهای رديف

 1500 2000 2500 3000 بهای خدمات ماهانه مديريت پسماندواحدهای تجاری 1

 .............. ................ ............... ........... واحدهای صنعتی وگردشگریبهای خدمات ماهانه مديريت پسماند 2

 1000 1500 2000 2500 واحدهای اداری وخدماتیبهای خدمات ماهانه مديريت پسماند 3

 1000 1500 2000 2500 واحدهای كشاورزیبهای خدمات ماهانه مديريت پسماند 4

 1000 1500 2000 2500 بهای خدمات ماهانه مديريت پسماندساير كاربريها 5
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 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

  A)ريال(قیمت واحد=*    حفاری ولط( M)                                                                                         :ناشي از حفاری   خدمات ترميم -2

 قیمت واحد حفاری در معابر خدمات ترمیم رديف

 350000 درآسفالت حفاری ترمیم خدمات بهای 1

 600000 فرش درسنگ حفاری ترمیم خدمات بهای 2

 100000 خاكی درمعابر حفاری ترمیم خدمات بهای 3

 مجوز از مرجع مربوطه انجام شود. هر گونه حفاری بايد با كسب(1

 .اخذ بهای خدمات فوق نمیباشدانجام نمايد نیاز به  بصورت استاندارد مورد نظر دهیاری رادر صورتیكه دستگاه حفار ترمیم آسفالت ( 2

پنج روز تاخیر  هر وق در ازایفبه فرمول در صورتیكه دستگاه حفار، در ترمیم آسفالت نسبت به تعهد قرار داد يا مهلت اخذشده مجوز حفاری تاخیر داشته باشد عالوه بر محاس( 3

 فوق اضافه خواهد شد. درصد مبالغ پنج

 درصد به بهای خدمات اضافه میگردد. 50سانتیمتر اضافه عرض 20( درصورتی كه عرض حفاری از نیم متر بیشتر شود به ازای هر 4

 الن و سنگین بر حسب ريی نیمه سنگی) تردد و ورود به جاده هايی كه در محدوده روستا است( توسط خودروها :خودرو استفاده از معابر روستا و پاركساالنه  بهای خدمات -3

 A = قيمت واحد) ظرفيت حمل بار خودرو بر حسب تن( *  

 1قیمت درجه خدمات تردد كامیونها در روستا بهای رديف

 2000000 بهای خدمات ساالنه  تردد كامیونها درمعابر 1
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 اصفهان استانداری بخشدار  بخش اسالمی رئیس شورای روستا اسالمی رئیس شورای روستادهیار

 

ح و اخذ تعهد از مراجع ذی صال ه از سویيید مفقود شدن يا از بین رفتن آن در اثر حوادث غیر مترقبعوارض صدور شناسنامه ساختمانی المثنی: صدور شناسنامه المثنی بعد از تا-4

چهار میلیون )  ريال4000000غ اخذ مبل مالك مبنی بر پذيرش كل مسوولیت های حقوقی و يا انجام تغییرات و تمديد بیش از حد كه تعويض شناسنامه را اجتناب ناپذير می نمايد با

 مقدور می باشد.ريال( 

 A =اس نوع خودرو() براسقيمت واحد                   ف گردشگری(         )خاص روستاهای هد  گردشگری و.....،بهای خدمات ورودی به روستاهای تفريحی  -6

 3قیمت درجه 2قیمت درجه 1قیمت درجه خدمات ورود گردشگر به روستا  بهای رديف

 ............. .................. ................... ستاخدمات ورود گردشگر به رو بهای 1

 عوارض ورود گردشگر از هر خودرو بدو ورود به روستا اخذ میشود.

 درصورتی كه روستا جزو روستاهای هدف گردشگری نباشد اخذ اين بند از عوارض تخلف محسوب میشود.

 از خودروهای مسافربری سنگین اخذ میشود. 3افربری نیمه سنگین ودرجه از خودروهای مس 2،درجه از خودروهای سواری  1قیمت درجه 

 

 A =وع خودرو(براساس ن )اعات توقف * قيمت واحدس                دهیاری :                                                                                      بهای خدمات پاركینگ عمومی  -7

 3قیمت درجه 2قیمت درجه 1قیمت درجه دهیاریخدمات پاركینگ عمومی بهای  رديف

 ............. ................. .................... دهیاریبهای خدمات پاركینگ عمومی  1

 از خودروهای  سنگین اخذ میشود. 3از خودروهای نیمه سنگین ودرجه  2از خودروهای سواری ،درجه  1الف : قیمت درجه 

 : پاركینگ دهیاری میبايست دارای محوطه مشخص ودرب ورود وخروج واحد ونگهبان باشد.ب 
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 :آرامستان غسالخانه و بهای خدمات-8

 واحدقیمت  بهای خدمات غسالخانه و آرامستان رديف

 2000000 )برای هرمیت(استفاده از غسالخانه بهای خدمات 1

 3000000 )برای هرمیت(خدمات دفن در آرامستان روستا 2
 ............................... سالن اجتماعات دهیاریبهای هرساعت خدمات  3

 برابر قیمت رديف دوم اين جدول میتواند دفن شود.2درصورتی كه متوفی غیر ساكنین روستا باشد با پرداخت 

 :مراکز تفریحي و بهداشتي دهياریبهای خدمات :9

 واحدقیمت  شتی دهیاریمراكز رفاهی بهدابهای خدمات  رديف

 .................... بهای خدمات حمام بهداشتی عمومی روستا 1

 .............................. مهمانسرا يا سويیت دهیاری اسكان خدمات 2

 ......................................... خدمات استفاده از سالن ورزشی دهیاری 3

 ای يك ساعت استحمام برای هر نفر میباشد.به از 1(قیمت واحد بند 1

 به ازای يك شبانه روز محاسبه میگردد. 2( قیمت واحد بند 2

 به ازای هر ساعت محاسبه میگردد. 3( قیمت واحد بند 3
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 :ارشناسي( بهای خدمات بازدیدوک10

 واحدقیمت  بهای خدمات بازديدوكارشناسی رديف

 500000 داخل روستا وكارشناسی بازديد خدمات 1

 1000000 خارج از محدوده وكارشناسی بازديد خدمات 2

 1000000 پاسخ استعالمات) بدون بازديد( 3

 1000000 حق كارشناسی وفروش اسنادمناقصه 4

 اشد.ه میببازديد بوده وهزينه اياب وذهاب كارشناس بازديد نیز برعهده درخواست كنندبه ازای هر مرتبه  فوق الذكر 2و 1قیمت واحد در بند 

  =A ساعات کار* برای هرساعت(  به ریالاحد)وقيمت                                                                                           ماشين آالت دهياری:   بهای خدمات-11
 واحدقیمت  بهای خدمات ماشین آالت دهیاری رديف

 .................. دهیاری لودر خدمات بهای 1

 ..................... دهیاری كامیون خدمات بهای 2

 ريال برای هر سرويس 200000 دهیاری نیسان خدمات بهای 3

 300000 دهیاری تراكتور خدمات بهای 4

 .................. دهیاری بكهوی بیل خدمات بهای 5

 ......................... دهیاری گريدر خدمات بهای 6

 .......................... دهیاری غلتك خدمات بهای 7

 خذ میگردد. داگانه اجكلیه قیمتها برای خدمات رسانی در داخل روستا بوده ودر صورتی كه نیاز به حمل ماشین االت به خارج از روستا باشد هزينه حمل ونقل 
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 ریال 000/000/1ي و تخليه کود حيواني در هر نوبت تخليه نخاله های ساختمان –بهای جرائم خروج هرزآب خانگي  – 12

 ریال 000/500بهای جریمه شستشوی ماشين  و فرش و ...... در معابر عمومي  در هر نوبت  – 13

برای هر مورد  ریال 000/000/10و موانع در حریم معابر روستا و غيره  ... بدون مجوز پرداخت  –دست انداز  –سایبان  –بهای جریمه اجرای پلكان  – 14

 و هر نوبت و حذف آن . 

راجع مرابر شده و به جرائم در صورتی که این جرائم توسط افراد خاطی صادر گردد و نامبرده از پرداخت و یا حذف آن ممانعت ورزد مبلغ فوق دوب  14 - 13 – 12در مورد ردیفهای   

 ذیصالح جهت رسیدگی و وصول معرفی می گردد . 

 

 ارزش افزوده : تكاليف ماليات بر
است كننده خدمات گانه از درخوه را جدامشمول ارزش افزوده میباشد موظف است طبق اعالم اداره دارايی نرخ مالیات برارزش افزود ،دهیاری در موردكلیه خدماتی كه براساس قانون

 دريافت ودر موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واريز نمايد.

دهیار و تصويب  ی به پیشنهادجغرافیاي ر فعالیت هايی كه توسط دهیاری انجام می شود و در اين دستورالعمل به آنها اشاره نشده است با توجه به مقتضیات:بهای خدمات ساي1توجه

 د بخشدار امكان پذير است.ا و تايیها، بهای خدمات با تصويب شوراساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاری 13ماده  5شورای روستا قابل وصول می باشد. ضمنأبراساس بند 

ساب و يا برای پرداخت هزينه های :دريافت هر نوع  وجه توسط دهیار  وكاركنان دهیاری از موديان و يا استفاده از وجه حاصل از درآمدهای دهیاری به هر عنوان حتی علی الح2توجه

اين تعرفه مشتمل به حساب بانكی دهیاری واريز و قبض رسیدمربوطه  به امور مالی دهیاری تحويل شود. ضروری و فوری ممنوع است. وجوه عوارض و بهای خدمات توسط مودی بايد

و پس از انجام مراحل قانونی و اعالم عمومی،  قابل اجرا  1397رسیده و از ابتدای سال  امامزاده بر دوبخش عوارض و بهای خدمات به تصويب اعضای شورای اسالمی بخش

  آن نیز به استانداری ارسال گردد( PDFو  wordدر ضمن عالوه بر ارسال دفترچه فايل  )كلیه مصوبات قبلی مرتبط با عوارض محلی می گردداست و جايگزين 


