تعرفه عوارض

سال چهاردهم شماره   1847چهارشنبه  15دی ماه 1400

payameasalooye@gmail.com

351

لوازم لوکس اتومبیل

7.000.000

352

لوستر فروش بیش ازدو دهنه

8.000.000

8.000.000

353

لوستر فروش تا دو دهنه

7.000.000

7.000.000

354

لوله کش ساختمان

3.000.000

3.000.000

 -2نام بهای خدمات :هزینه بهای خدمات اجاره دادن وسایل نقلیه شهرداری

355

لیتو گرافی و چاپ افست

4.000.000

4.000.000

پیشنهاد دهنده :شهرداری  ....به استناد بند  3ماده  29آییننامه مالی شهردار ی

356

مبل ساز

6.000.000

6.000.000

357

مبل فروش یک دهنه

7.000.000

7.000.000

مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  80قانون شوراها و تبصره  1ماده  50قانون
مالیات بر ارزش افزوده

358

مبل فروش تا دو دهنه

8.000.000

8.000.000

ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  77قانون شهرداری

359

مبل فروش بیش از دو دهنه

10.000.000

10.000.000

360

مجتمع نمایندگی خودرو

10.000.000

10.000.000

361

محصوالت فرهنگی

3.000.000

3.000.000

362

مراکز تعمیر تلفن

4.000.000

4.000.000

363

مسگر وپرداخت کار

4.000.000

4.000.000

364

مطب پزشکان عمومی

8.000.000

8.000.000

365

مطب پزشکان متخصص

10.000.000

10.000.000

1

هزینه هر مترمربع آمادهسازی اراضی با هر کاربری

250.000ریال

350.000ریال

www. payameasalooye.ir

شرح صنف

قیمت
درسال 1401

1

سبزی
فروشی

 200.00ریال

2

ادویه
فروشی

 300.00ریال

میوه فروشی
تک

3

حبوبات
فروشی

 300.00ریال

پوشاک فروشی

 400.00ریال

4
5

قاب فروشی

 200.00ریال

پیازتک فروشی

 200.00ریال

کیف فروشی

تره بار
فروشی

 400.00ریال

خرازی فروشی

 200.00ریال

دمپایی فروشی

 200.00ریال

6

میوه فروشی

 400.00ریال

ابزار فروشی

 200.00ریال

کفش فروشی

 200.00ریال

7

میوه فروشی

 400.00ریال

ابزار فروشی

 200.00ریال

گرجه فروشی

 200.00ریال

8

قارچ فروشی

 200.00ریال

عسل فروشی

 100.00ریال

لوازم آرایشی

 200.00ریال

9

لوازم جانبی
موبایل

 200.00ریال

شیرینی فروشی

 300.00ریال

عطر فروشی

 200.00ریال

10

ساعت
فروشی

 200.00ریال

خشکبار فروشی

 300.00ریال

پتو فروشی

 300.00ریال

11

خرما فروشی

 200.00ریال

ظروف پالستکی

 200.00ریال

رو فرشی

 300.00ریال

ردیف

350

لوازم شکار

5.000.000

5.000.000
7.000.000

ردیف

شرح

مبلغ در محدوده شهر
به ریال

مبلغ در حریم
شهر به ریال

7
شرح صنف

قیمت درسال 1401

میوه تره بار
فروشی

شرح صنف

قیمت درسال
1401

 500.00ریال

هندونه وخربزه
فروشی

 200.00ریال

 200.00ریال

مرغ فروشی

 300.00ریال

ماهی فروشی

 300.00ریال
 300.00ریال

مبلغ به ازای هر ساعت به
ریال در داخل محدوده شهر

مبلغ به ازای هر
ساعت به ریال در
خارج از محدوده
شهر

1

دربستی مینیبوسهای شهرداری برای مراسمات

 500.000ریال

 600.000ریال

2

اعزام ماشین سنگین آتشنشانی برای مراسمات و
کارخانجات ،سمینارها و نمایشگاهها

 500.000ریال

 600.000ریال

366

مطب وکلینیک های دامپزشکی

7.000.000

7.000.000

3

اعزام ماشین سبک آتشنشانی برای مراسمات و
کارخانجات ،سمینارها و نمایشگاهها

 500.000ریال

600.000ریال

367

مهد کودک ها

5.000.000

5.000.000

4

کمپرسی شهرداری

1.200.000ریال

2.400.000ریال

368

مهر وکلیشه و گراور ساز

5.000.000

5.000.000

5

لودر – گریدر شهرداری

 2.000.000ریال

5.000.000ریال

369

موزاییک ساز

5.000.000

6

حمل خاک و نخاله توسط هر دستگاه وانت

 1.200.000ریال

 2.400.000ریال

7

حمل خاک و نخاله توسط هر دستگاه کامیونت

1.200.000ریال

5.000.000ریال

8

حمل خاک نخاله توسط هر دستگاه کامیون

1.500.000ریال

 5.000.000ریال

 -6نام بهای خدمات :هزینه بهای خدمات ،مدیریت پسماند

9

غلطک شهرداری

2.000.000ریال

 2.000.000ریال

پیشنهاد دهنده :شهرداری نخل تقی به استناد بند  3ماده  29آییننامه مالی شهردار ی

10

بیل بکهو شهرداری

1.000.000ریال

 2.000.000ریال

مینی لودر شهرداری

1.000.000ریال

 2.000.000ریال

مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  80قانون شوراها و تبصره  1ماده  50قانون مالیات بر
ارزش افزوده

سرویس جمع آوری نخاه ساختمانی

5.000.000ریال

 7.000.000ریال

5.000.000

ردیف

370

موسسات بار بری

10.000.000

10.000.000

371

موسسات حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق

10.000.000

10.000.000

372

موسسات ماساژ طبی و تناسب اندام

4.000.000

4.000.000

373

موسسه خدمات منزل (تنظیف  -لوله باز کنی  -تخلیه چاه )

5.000.000

5.000.000

374

نان یوخه پز و نان شیرینی

5.000.000

5.000.000

375

نبات و نقل فروش

4.000.000

4.000.000

11

376

نصب دزدگیر و آژیر خطر

10.000.000

10.000.000

12

377

نقاش اتومبیل

10.000.000

10.000.000

378

نقره فروش و مشابه آن

5.000.000

5.000.000

379

نمایشگاه اتومبیل باالی  100متر مربع

6.000.000

6.000.000

380

نمایشگاه اتومبیل باالی  150متر مربع

9.000.000

9.000.000

381

نمایشگاه اتومبیل تا  100متر

4.500.000

4.500.000

382

وارد کنندگان اسفنج و پتو

5.000.000

5.000.000

383

وارد کنندگان سموم وگل

5.000.000

5.000.000

384

وارد کنندگان عمده فروشان لوازم پزشکی

9.000.000

9.000.000

385

واردکنندگان لوازم بهداشتی

7.000.000

7.000.000

386

وارد کنندگان و عمده فروشان لوازم آرایش و عطر

10.500.000

10.500.000

387

کارگاه پخت غذا بدون سالن و بیرون بر

8.000.000

8.000.000

388

فروش گندم و جو و خرما فروشی

1.500.000

1.500.000

389

فروش لوازم صیادی و شناور های دریایی

1.500.000

1.500.000

390

آشپزخانه صنعتی

16.000.000

16.000.000

391

رستوران

12.000.000

12.000.000

392

تولید قطعات بتونی

4.000.000

4.000.000

393

قایق سازی

4.000.000

4.000.000

394

لنج سازی

10.000.000

10.000.000

395

مسافر خانه

12.000.000

12.000.000

396

هتل

20.000.000

20.000،000

398

تعمیر و فروش ابزارهای دقیق ماشین کارت زنی و غیره

5.000.000

5.000.000

398

شرکت خدمات کامپیوتری و فروش

5.000.000

5.000.000

399

شرکت ها و موسسات توزیع و فروش گاز طبیعی

5،000،000

5،000،000

400

شرکت ها و موسسات و بنگاه های پخش دارو

10.000.000

10.000.000

401

سایر صنوف

2.000.000

2.000.000

تبصره  :به استناد ماده 59قانون رفع موانع تولید ،عوارض صدور پروانه ساختمانی  ،برای افراد
بومی با تاییدیه شورای اسالمی شهر قابل تخفیف می باشد.
عالوه بر آن به شهرداری نخل تقی اجازه داده می شود در سال  ( 98به منظور تشویق
شهروندان به ساخت و ساز) در مناسبت های خاص مثل هفته دولت ،دهه فجر  ... ،حداکثر
 2بار در سال با درخواست شهرداری و تاییدیه شوراری اسالمی تا سقف  50درصد تخفیف
عمومی اعالن نماید.
تبصره  :عوارض برپایی نمایشگاه های فصلی در پارک مروارید  40میلیون ریال و در سایر
نقاط  25میلیون ریال می باشد.
کلیه عوارض بر اساس رعایت مفاد بند 16و  26ماده  71و  77قانون تشکیالت ،وظایف و
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1375/3/1با اصالحات بعدی
و همچنین به استناد تبصره یک ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
مجلس شورای اسالمی تصویب و سپس اجرایی گردد .

فصل دوم:
بهای خدمات

نکته:
شهرداری در مواردی خدماتی را به شهروندان ارائه مینماید فلذا شهرداری مکلف است هنگام
ارائه خدمات مبالغ ذیل را وصول نماید
 -1نام بهای خدمات :هزینه و یهای خدمات آمادهسازی اراضی

موضوع اجاره

به استناد ماده  22و  23آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب  1371/3/24آماده سازی
از وظایف شهرداری نمیباشد فلذا برای متقاضیانی که به شهرداری مراجعه و درخواست
انجام آماده سازی اراضی خود را مینمایند مبلغ تغیین شده زیر توسط شهرداری وصول
میگردد.

13

صنایع چوبی

14

ترشی
فروشی

 100.00ریال
 200.00ریال

خواربار فروشی
صنایع دستی

 300.00ریال
 100.00ریال

کاهو فروشی
مرغ محلی

 100.00ریال
 100.00ریال

ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  77قانون شهرداری

دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهر
 -3نام بهای خدمات :هزینه بهای خدمات بازدید کارشناسی،
این دستورالعمل باستناد ماده  8قانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق تولید کمتر
پسماند و افزایش کمی و کیفی تفکیک از مبداء و بازیافت  ,کاربری بودن برای شهرداری ها,
پیشنهاد دهنده :شهرداری نخل تقی به استناد بند  3ماده  29آییننامه مالی شهردار ی
انعطاف پذیری ,افزایش نقش شوراهای اسالمی ,تشویق شهرداران در جهت ارائه خدمات
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  80قانون شوراها و تبصره  1ماده  50قانون
مناسب تر و کاهش هزینه ها  ,جهت پسماندهای عادی تهیه گردیده است.
مالیات بر ارزش افزوده
ماده  : 1واژه ها و اصطالحات به کار رفته در این دستورالعمل تابع تعاریف مندرج در ماده 2
ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  77قانون شهرداری
قانون مدیریت پسماند ها مصوب  1383/2/20و ماده  1آیین نامه اجرایی شماره /28488ت
 32561ه مورخ  1384/5/1مصوب هیئت محترم دولت می باشد.
موارد جدول ذیل به ازای هر بار بازدید و برای کلیه کاربریهای شهر میباشد.
ماده  : 2منابع درآمد مدیریت اجرایی پسماند  :عبارت است از بهای خدمات وصولی از تولید
مبلغ در
کنندگان کلیه پسماندهای عادی از جمله واحد ها و اماکن مسکونی  ,تجاری  ,خدماتی ,
مبلغ در داخل
داخل
موضوع
ردیف
حریم شهر به توضیحات صنفی  ,اداری و غیره یا کشاورزی واقع در داخل حریم شهرها.
محدوده
ریال
ماده  : 3پرداخت کننده  :اشخاص حقیقی یا حقوقی( تولید کننده پسماند ) تادیه کننده بهای
شهر به ریال
خدمات به مدیریت اجرایی می باشند.
هزینه بازدید کارشناسی برای صدور پروانه
ماده  : 4صورتحساب بدهی  :قبض صادره توسط مدیریت اجرایی پسماند است که
700.000ریال
ساختمانی ،صدور عدم خالفی ،صدور پایانکار  600.000ریال
1
و هر موردی که نیاز به بازدید داشته باشد
مشخصات و میزان بدهی اشخاص حقیقی و یا حقوقی تولید کننده پسماند درآن درج شده
و با ذکرشماره حساب بانکی تنظیم و جهت پرداخت به تولید کننده پسماند ارائه می گردد.
هزینه صدور المثنی (پروانه ساختمانی ،عدم
 1.300.000ریال
2
ماده  : 5رسید دریافت وجه  :قسمتی از برگه صورتحساب بدهی شامل مشخصات پرداخت
خالفی و پایانکار)
کننده بوده که پس از واریز بهای خدمات توسط بانک مورد تأیید قرار گرفت و به پرداخت
هزینه بازدید کارشناسان آتشنشانی و
700.000ریال
 600.000ریال
3
کننده تسلیم میگردد.
خدمات ایمنی
تبصره  :شهرداری ها موظف به تفکیک بهای خدمات از سایر درآمدها و نگهداری در حساب
ارقام ردیفهای  1تا  3جدول برای زیربنای ساختمانی (اعیانی  120متر مربع )و اراضی  200.جداگانه بوده که بر اساس قانون و آیین نامه فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند می
مترمربع میباشد و برای مساحت بیشتر از آن به ازای هر ده مترمربع مبلغ  30.000ریال گردد.
اضافه میگردد.
ماده  : 6نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماند ها :
الف  :بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند عادی برای اماکن مسکونی:
 -4نام بهای خدمات :هزینه بهای خدمات ترسیم کروکی و سپرده ساختمانی
C=f*D*R(Ct+Cd)*E1*E2
پیشنهاد دهنده :شهرداری نخل تقی به استناد بند  3ماده  29آییننامه مالی شهردار ی
 =Fبعد خانوار شهری ( 3/5نفر)
 =Dروزهای سال ( 365روز)
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  80قانون شوراها و تبصره  1ماده  50قانون
مالیات بر ارزش افزوده
 =Rسرانه تولید پسماند در شهر مربوطه (1.5کیلو گرم)
 =Ctهزینه جمع آوری و حمل و نقل یک کیلو گرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه
ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  77قانون شهرداری
(15.000ریال)
 =Cdهزینه دفع یک کیلو گرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه (15.000ریال)
موارد جدول ذیل در هنگام صدور پروانه ساختمانی و برای کلیه کاربریهای شهر میباشد =E1 .نسبت به عوارض نوسازی واحد مسکونی مورد = ضریب تعدیل منطقه ای مورد نظر به
به ازاء
متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی شهر (با شرط )./4 > E1 > 3
هرمترمربع
به ازاء
هزینه بهای خدمات ترسیم کروکی
 =E2نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی (حداقل این مقدار  0/7می باشد)
توضیحات
کروکی
هرمترمربع
ردیف
و سپرده ساختمانی
= ضریب تشخیص جهت گسترش تفکیک از مبدأ
وفروش
سپرده(اعیانی)
نقشه(عرصه)
 =Cبهای خدمات پسماند یک خانوار شهری در شهر مربوطه (ریال)
1

کلیه مجتمع ها
(تجاری،اداری،مسکونی و)...

 25.000ریال

10.000ریال

2

ساختمانهای تک واحدی تا
دوطبقه

20.000ریال

5.000ریال

تبصره  :مبلغ سپرده دریافتی در حسابی جداگانه با همین عنوان واریز میگردد و در پایان عملیات
ساختمانی در صورتی که مالک نسبت به جمع آوری کلیه نخاله های ساختمانی خود اقدام نمود و
مورد تایید واحد ساختمانی شهرداری قرار گرفت عودت داده خواهد شد در غیر اینصورت به عنوان
درآمد حاصل از جمع آوری نخاله های ساختمانی به درآمد شهرداری لحاظ میگردد

پیشنهاد دهنده :شهرداری نخل تقی به استناد بند  3ماده  29آییصننامه مالی شهردار ی
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  80قانون شوراها و تبصره  1ماده  50قانون مالیات بر ارزش
افزوده
ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  77قانون شهرداری

12

عرقیات
فروشی

 200.00ریال

موز فروشی

 100.00ریال

آرد فروشی

 100.00ریال

 -5نام بهای خدمات :هزینه درآمد حاصل از بازار روز یاهفته ای
پیشنهاد دهنده :شهرداری نخل تقی به استناد بند  3ماده  29آییننامه مالی شهردار ی
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر به استناد بند  26ماده  80قانون شوراها و تبصره  1ماده  50قانون
مالیات بر ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده  77قانون شهرداری

ب) بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند تجاری و اداری:
ردیف

شرح

مبلغ به ریال و سالیانه میباشد

1

بهای خدمات مدیریت پسماند برای صنوف

پنجاه درصد عوارض کسب سالیانه

2

بهای خدمات مدیریت و پسماند اماکن اداری و مر اکز و
موسسات آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف
محسوب نمیشوند

صد در صد عوارض نوسازی ملک اعم از (ملکی،
اجارهای ،رهنی یا وقفی)

برای مشاغل پر زباله ،طبق لیست پیوست عالوه بر بهای خدمات ساالنه فوقالذکر مبلغ
 10.000.00ریال سالیانه باید پرداخت گردد.

