
  1401-601تعرفه 
ــــورزوق خ شهرداري  شماره ابالغ مصوبه :  

 تاريخ ابالغ  مصوبه : 

 موضوع تعرفه : عوارض  برمحل فعالیت های بازرگانی ، اداری ، خدماتی ، تجاری   غیر مشمول نظام صنفی 
 تعرفه نوع فعاليت : به شرح جدول زير مي باشد

بازرگاني ، اداري ، خدماتي ، تجاري غير مشمول  عنوان : عوارض  برمحل فعاليت هاي  

 نظام صنفي 

1400سال مبلغ مصوب    

 ريال   

     1401سال   مصوبمبلغ 

 ريال 

000/200/9 آزمايشگاههاي طبي ، راديولوژي ، پاتولوژي  1  000/600 /10  

700/10/ 000 آموزشگاه تعليم رانندگي 2  000/300/12  

کنکور و مهارت آموزي  و موارد مشابه آموزشگاهها و مجتمع آموزشي و  3  000/200/11  000/300/12  

000/10/ 000 انبار  و نگهداري انواع  کال  4  000/500/11  

000/11/ 000 دفاتر رسمي ازدواج وطالق 5  000 /700/12  

000/200/11 دفاتر اسناد رسمي    )دفتر خانه ها(  6  000/300/12  

000/10/ 000 داروخانه ها و آزمايشگاهها  و راديولوژي وسونوگرافي  و موارد مشابه    7  000/500/11  

000/300/8 کلينيکهاي دامپزشکي   و   داروخانه دام و طيور  8  000 /000/10  

000/200/9 دندان ساز تجربي  9  000/600 /10  

000/10/ 000 داندانپزشکي ها  10  000/500/11  

نمايندگي سازمان نظام مهندسي و دفاتر مهندسي و موارد مشابه دفتر  11  000 /000/11  000 /700/12  

000/11/ 000 دفاتروشرکتها و نمايندگي هاي فروش بليط هواپيما ، قطار و اتوبوس 12  000 /700/12  

000/11/ 000 دفاتر مشاور حقوقي و وکالي دادگستري و موسسات حقوقي  13  000 /700/12  

+ )پيشخوان دولت(10دفاتر خدمات مشترکين مخابرات و پست و پليس  14  000 /000/10  000/500/11  

000/11/ 000 دفاتر حج و زيارت  و  دفاتر  روزنامه و مطبوعات  15  000 /700/12  

000/300/6 موسسات فیزیوتراپی  و ماساژدرمانی وپرورش اندام   16  000/300 /7  

متخصص پزشکان  مطب 17  000 /000/11  000 /700/12  

عمومی  پزشکان  مطب 18  000/300/10  000 /000/12  

000/7/ 000  آموزشگاههای  هنری و نقاشی و موسیقی  و موارد مشابه  19  000 /000/8  

000/300/8 مدارس غیرانتفاعی و مهد کودکها و کودکستان و خالقیت کودک  20  000 /000/10  

آموزشی غیر انتفاعیدانشگاه ها و موسسات  21  000 /800/8  000 /000/10  

000/10/ 000 شرکتها و نمایندگیهای انواع خودرو داخلی و خارجی  22  000/500/11  

اعتیاد ترک مرکز  23  000 /000/8  000/200/9  

کشاورزی  مهندسی  های شرکت  24  000 /000/7  000 /000/8  

000/300/6 دفاتر بیمه  و  دفاتر شرکتهای بازرگانی و تجاری و تولیدی و خدماتی   25  000/300 /7  
 .   باشند مي  خورزوق شهرداري حساب به آن بهاي پرداخت به مکلف متقاضي و ربط ذي ، نفع ذي  ، مالک اشخاص کليه و است زير شرح به تعرفه اجرايي  توضيحات

وق خود به  صدرالشاره مي بايست عوارض مذکور را به صورت ساليانه به حساب شهرداري خورزوق واريز نمايند در غير اين صورت موظف به پرداخت بدهي معکليه موديان    -1

 فيمت زمان يوم الدا به حساب شهرداري خورزوق مي باشند . 

به استثناء بانک توسعه تعاون     برابر عوارض نوسازي ملک خود   3برابر عوارض نوسازي ملک خود  و بانکهاي شعب بايد ساليانه     4بابت عوارض بانکهاي  سرپرستي بايد  ساليانه  -2 

نوسازي ملک خود را به  برابر عوارض    2داراي مجوز از مراجع ذي صالح بايد ساليانه     و قرض الحسنه ها    باجه هاي بانکي ، موسسات اعتباري را به حساب شهرداري واريز نمايند و   

 حساب شهرداري واريز نمايند . 

استانداری اصفهان        شهرداری خورزوق                                       شورای اسالمی شهرخورزوق                                             



 


