
 1401-204 تعرفه
 شماره ابالغ مصوبه :    ورزوق ــــخ شهرداري

 تاريخ ابالغ  مصوبه :    

عوارض پذيره يک متر مربع مجتمع هاي تجاري ،خدماتی،دفتر کار،درمانی، آموزشی   موضوع تعرفه : 

 ،فرهنگی،هنري،ورزشی،آزمايشگاهی،مطب، اداري، پزشکی 

  : معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زير می باشد  

 

 

 طبقات 

 1401سال پیشنهادي  عوارض 1400عوارض مصوب سال 

            تجاري 

 هتل   و     تاالر 

آموزشی ورزشی     

فرهنگی    هنري        

 خدماتی  و    اداري

بهداشتی     پزشکی     

درمانی    

 آزمايشگاهی 

 تجاري 

 هتل و  تاالر 

آموزشی ورزشی     

فرهنگی     هنري     

 اداري و خدماتی 

بهداشتی     پزشکی         

 درمانی   

 آزمايشگاهی  

عوارض پذيره در زير زمین  

 انباري 
(10+n )*A* 1.37 (10+n )*A* 1.87 (10+n) *A* 1.54 (10+n )*A* 1.37 (10+n )*A* 1.87 (10+n) *A* 1.54 

 A* 2.53 (10+n )*A* 1.1 (10+n )*A* 0.66 (10+n )*A* 2.53 (10+n )*A* 1.1 (10+n )*A* 0.66*( n+10) عوارض پذيره در زير زمین 

 A* 3.96 (10+n )*A* 1.21 (10+n )*A* 0.77 (10+n )*A* 3.96 (10+n )*A* 1.21 (10+n )*A* 0.77*( n+10) عوارض پذيره در همکف 

 A* 3.96 (10+n )*A* 0.77 (10+n )*A* 0.4 (10+n )*A* 3.96 (10+n )*A* 0.77 (10+n )*A* 0.4*( n+10) عوارض پذيره در طبقه اول

 A *1.54 (10+n) *A* 0.66 (10+n) *A*0.39 (10+n) * A *1.54 (10+n) *A* 0.66 (10+n) *A*0.39 * (n+10) عوارض پذيره در طبقه دوم 

عوارض پذيره درطبقه سوم  

 به باال 
(10+n) *A* 1.32 (10+n )*A*  0.55 (10+n )*A* 0.27 (10+n) *A* 1.32 (10+n )*A*  0.55 (10+n )*A* 0.27 

عوارض پذيره در نیم طبقه  

 )بالکن داخل ( 
(10+n) *A* 1.32 (10+n) *A* 1.98 (10+n )*A* 1.54 (10+n) *A* 1.32 (10+n) *A* 1.98 (10+n )*A* 1.54 

 توضیحات: 

A   =   گانهارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض  محلی ممهور به مهر سه      

     .   باشد می طبقه هر هاي واحد تعداد n که.   شوند می  ضرب( n+10)   در باال جدول  هاي رديف اعداد  کلیه

 ده   تا  پنج  اقساط  با  تراکم  فروش   و  کاربري  تغیر  از  ناشی  عوارض  8/15/ 84  مصوب  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  موادي  الحاق  قانون  22  ماده  4  بند  استناد  به:  1  تبصره

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

  خیرين .   بود  خواهد صنايع  بخش   برابر  ها  مسافرخانه  و گردشگري  اماکن  و  ها   هتل  جهت پروانه  صدور  پذيره   عوارض  جهانگردي   و   ايرانگردي  صنعت  توسعه   قانون  8 ماده استناد  : به  2تبصره  

  براساس   ساختمانی   پروانه  أخذ  جهت   غیرانتفاعی  آموزشی مراکز و  موزشگاههاآ. میباشند معاف  مربوطه  عوارض  پرداخت  از  ساختمانی  پروانه  صدور هنگام  در مصوب  کاربري  در  ساز  مدرسه

 عوارض  و  مالیاتی  هايمعافیت   کلیه  و  ترجیحاتتخفیفات    از  برخورداري  در5/87/ 16مصوب  غیردولتی   پرورشی  و  آموزشی  مراکز  مدارس،  اداره  و  تأسیس  اصالحی  قانون  19  ماده

 .  بود خواهد  خدماتی تعرفه  14/9/94 مورخ  69714/42/2  نامه خصوصی بخش با گفتگودولت شوراي مصوبه براساس  شهري تاسیسات تعرفه  .هستند دولتی مدارس  درحکم

درصدمحاسبه میشود و درصورت تغیر کاربري بر اساس تعرفه روز و بدون کاهش شهرداري    30: ساخت وساز توسط خیرين سالمت با معرفی دانشگاه علوم پزشکی استان با کاهش  3نبصره  

 الوه بر تخفیفات عمومی مصوب شورا می باشد. درصد محاسبه شود اين کاهش ع35مطالبات خودرا وصول نمايد و در صورتیکه زمین توسط خیرين تهیه شود با کاهش 

 استانداري اصفهان                                            خورزوقشوراي اسالمی شهر                                       خورزوقشهرداري 

 

 


