
 1401-202 تعرفه
 شهرداري

 خورزوق 

 شماره ابالغ مصوبه :   

 تاريخ ابالغ  مصوبه :   

 عوارض زير بناء صدور پروانه ساختمانی  مجتمع ها و آپارتمان هاي مسکونی  موضوع تعرفه :

  معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زير می باشد   

 1401عوارض پیشنهادي سال  1400عوارض مصوب سال  زيربناء 

 

 متر مربع 200مترمربع  تا 1از

%155)100(  AG 

 ريال   3300حداقل 

%155)100(  AG 

 ريال  3300حداقل 

 

 متر مربع  400مترمربع تا 201از

%265)100(  AG 

 ريال  4200حداقل 

%265)100(  AG 

 ريال  4200اقل حد

 

 متر مربع  600متر مربع تا401از

%330)100(  AG 

 ريال   5000حداقل 

%330)100(  AG 

 ريال   5000حداقل 

 

 متر مربع به بال 601از

%360)100(  AG 

 ريال  6000حداقل 

%360)100(  AG 

 ريال  6000حداقل 

وزق  توضیحات  اجرايی تعرفه به شرح زير است و کلیه اشخاص مالک ، ذي نفع ، ذي ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري  خور

 می باشند . 
 

شد  می   واحد  هر  سطح   میانگین   G.    گردد  می   ضرب (    G    ÷1  00  )     ضريب     بال   هاي   رديف  کلیه  در -1   سطح   واحد  سطح   از  منظور   که     . با 

 .  باشد می مسکونی هاي واحد بر  تقسیم بنا  کل ناخالص

2-  A   =  ارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض  محلی ممهور به مهر سه گانه      

اينکه ساختمان موجود -3      بر  به مسکونی درمجتمع هاي مسکونی و خانه هاي تک واحدي مشروط  پیلوت  يا  تبديل زير زمین  بنا،  در هنگام اضافه 

من  مجتمع(  يا  واحدي  تک   ( تبديل  يا  و  ايجادي  بناي  متراژ  براي  ساختمانی صرفا  پروانه  صدور  عوارض  باشد.  حساب  تسويه  يا  کار  پايان  ظور  داراي 

 شد.  خواهد

اي  در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهاي احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و يا بناهاي احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه ه  -4

ط از جداول تک واحدي و مجتمع هاي مسکونی در صورتیکه راي قطعی کمسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا )سطح ناخالص کل بنا( و رديف مربو

 0)تک واحدي يا مجتمع( منظور و ما به التفاوت عوارض محاسبه شده دريافت خواهد شد
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