
 شماره ابالغ مصوبه :    ورزوق ــــــخ شهرداري 1401-203 تعرفه

 تاريخ ابالغ  مصوبه :    

 عوارض زيربنا ، عوارض پذيره ، عوارض صدور پروانه ) احداث اعیانی (يک متر مربع  موضوع تعرفه :

 معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زير می باشد   
 

 

 

 

 بقات ط

 1401سال    پیشنهادي عوارض 1400عوارض مصوب سال 

 تجاری

آموزشی  

فرهنگی هنری  

خدماتی  

 اداری  ورزشی 

کارگاهی  

 صنعتی

 گردشگری 

 تاالر

 هتل

 بهداشتی

 پزشکی 

درمانی      

 آزمایشگاه 

 تجاری

آموزشی  

فرهنگی هنری  

 خدماتی 

 اداری 

 ورزشی  

 کارگاهی 

 صنعتی  

 گردشگری 

 تاالر

 هتل

 بهداشتی  

 پزشکی

درمانی      

 زمایشگاه آ

 A 3 *A 3*A 4.5 *A 3 *A 6 *A 3 *A 3*A 4.5 *A 3 *A* 6 زيرزمین انباري 

 A 8.8 *A 12 *A 13.2 *A 8.8 *A 17.5 *A 8.8 *A 12 *A 13.2 *A 8.8 *A* 17.5 در زيرزمین 

 A 16.5  *A 26.4 *A 25.3 *A 16.5 *A 33 *A 16.5  *A 26.4 *A 25.3 *A 16.5 *A* 33 در همكف 

 A 8.8*A 12.1 *A 12.1*A 8.8*A 18.7*A 8.8*A 12.1 *A 12.1*A 8.8*A*18.7 در طبقه اول

 A 6*A 9.9  *A 8.8  *A 6 *A 12.1*A 6*A 9.9  *A 8.8  *A 6 *A*12.1 در طبقه دوم 

طبقه سوم به  در  

 بال 
11*A 5.5 *A 7.7  *A 8.8 *A 5.5 *A 11*A 5.5 *A 7.7  *A 8.8 *A 5.5 *A 

نیم طبقه )بالكن  

 داخل( 

5*A 2.5 * A 3.6 *A 3.7  *A 2.5*A 5*A 2.5 * A 3.6 *A 3.7  *A 2.5*A 

   .  متقاضی مكلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري  خوروزق می باشندتوضیحات  اجرايی تعرفه به شرح زير است و کلیه اشخاص مالک ، ذي نفع ، ذي ربط و 

قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي عوارض پذيره صدور    8و به استناد ماده  :  واحدهاي دامداري و مرغ داري ها و واحدهاي تولید آبزيان همانند فرمول واحدهاي صنعتی محاسبه می شود.  1تبصره  

             پروانه جهت هتل ها و اماکن گردشگري و مسافرخانه ها برابر بخش صنايع خواهد بود .

 :  راه پله زيرزمین  تجاري از جلو ساختمان میباشد 3تبصره   تجاري  میباشد.  انتهايز ه زيرزمین انباري ا  :  راه پل2تبصره 

 درصد محاسبه گردد.  50:  عوارض انباري مربوط به تجاري در طبقه هم کف برابر5تبصره   تجاري يا بالتر همانند زيرزمین انباري محاسبه گردد.:  عوارض انباري و استراحتگاه در طبقه اول  3تبصره 

 :  مساجد، حسینیه ها و کتابخانه ها طبق ضوابط برنامه ششم بودجه مصوب کشور میباشد4تبصره 

 شابه آن برابر فرمول واحدهاي پزشكی و آزمايشگاهی محاسبه گردد. : عوارض مراکز بهداشت، بیمارستان و م 5تبصره 

 :  عوارض نمايندگی خودرو )سايپا، ايران خودرو ...( و نمايشگاه بصورت تجاري محاسبه گردد. 6تبصره 

 نگهداري گل میباشد بر اساس انبار محاسبه گرددد.   : عوارض گلفروشیها، قسمت مربوط به ارائه و فروش گل می باشد بصورت تجاري و قسمتهاي پشت که معمولً جهت7تبصره 

   شد براساس فرمول کارگاهی  محاسبه گردد.:  عوارض محلهاي پرورش گل و گیاه در منطقه باغات، قسمت ثابت بر اساس تجاري  قسمتهاي تولید و پرورش که معمولً بصورت پالستیكی میبا8تبصره 

عوارض ناشی از تغیر کاربري و فروش تراکم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره   84/8/15الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب   قانون 22ماده    4: به استناد بند 9تبصره 

 برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد)با تقاضاي سازمان گردشگري( 

 تعرفه خدماتی خواهد بود .   94/ 14/9مورخ    69714/42/2شهري براساس مصوبه شوراي گفتگودولت با بخش خصوصی نامه  :تعرفه تاسیسات 10تبصره 

  بود.   قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي عوارض پذيره صدور پروانه جهت هتل ها و اماکن گردشگري و مسافرخانه ها برابر بخش صنايع خواهد  8: به استناد ماده   11 تبصره

 :خیرين مدرسه ساز در کاربري مصوب در هنگام صدور پروانه ساختمانی از پرداخت عوارض مربوطه معاف میباشند. 12تبصره 

 الزامی  است .    صنعتی  ماده واحده قانون اصالح راجع به تاسیس شهرکهاي  7:  رعايت بند   13تبصره 

 امثالهم در ضوابط اجرايی براساس آن بايد محاسبه شود. :  تعرفه دامداريها و دامپروري ،گلخانه و  14تبصره 

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

 استانداري اصفهان                                                خورزوقشوراي اسالمی شهر                                       خورزوقشهرداري  

 

 


