




 

 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                                                                                

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 

 

 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض
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ته ذکور راه عبور داشدرمحاسبه ارزش عرصه هایی که داراي دوبر یا بیشتر می باشند باالترین ارزش معبر مربوطه مالك عمل خواهد بود مشروط به اینکه از معبر م -1 

 باشد 

نشده است برابر با ارزش امالك واقع در سراها ،پاساژها و کاروانسراهاي منشعب ازهر خیابان کوچه یا بازار که در بلوکهاي مربوطه براي آن ارزش خاص تعیین  -2

 ارزش همان خیابان ،کوچه یا بازار منظور شود 

 ن نشده است برابر باالترین ارزش معبري است که از آن میدان منشعب می شود ارزش عرصه امالك واقع در میادین که در بلوك مربوطه براي آن ارزش خاص تعیی -3

 اشدد ملک می بارزش امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصالح نشده باشد تابع مشخصات مندرج در وضعیت موجو -4

درصد ارزش معبري است که راه عبور ملک مورد نظر از آن منشعب می  60و حق عبور از ملک مجاور را دارند  ارزش عرصه امالکی که داراي راه عبور مستقلی نبوده -5

 شود 

 ارزش اراضی زراعی آبی و باغات که بوسیله قنات،چاه،رودخانه ، ویا سایر روشها آبیاري می شوند  -6

 درصد ارزشهاي تعیین شده در بلوك مربوطه محاسبه شود 50متر مربع برابر 10000درصد و مازاد بر 75متر مربع ، برابر 10000در هر پالك ثبتی تامساحت  -7

درصد ارزشهاي تعیین شده در 75متر مربع برابر  3000متر مربع برابر ارزشهاي تعیین شده و مازاد بر 3000ارزش اراضی دیمزار در هر پالك ثبتی تا مساحت  -8

 بلوك مربوطه محاسبه می شود 

درصد ارزشهاي تعیین شده در بلوك 75متر مربع برابر  3000متر مربع برابر ارزشهاي تعیین شده و مازاد بر 3000ر پالك ثبتی تا مساحت ارزش اراضی بایر در ه -9

 مربوطه محاسبه می شود 

مرور استفاده نمی شود و رفت و آمد از امالکی که بر بزرگراهها و اتو بانها قرار دارند تا زمانی که از معابر مذکور نظیر خیابانهاي داخلی شهر از نظر عبور و  -10

 خیابانهاي دیگر صورت می پذیرد ، ارزش معبر آنها برابر خیابان مورد استفاده محاسبه شود .

ر ده عوارض صاکلیه تعرفه هاي عوارض محلی مصوب شوراي اسالمی شهر در سالیان گذشته مواردي که داراي راي هیئت عمومی دیوان اداري مبنی بر ابطال تعرف -11

فاقد اعتبار و ملغی می گردد و  98وزیر کشور ابالغ گردیده از ابتداي سال  17/10/96مورخ  77452/32/20شده و مواردي که توسط وزارت کشورطی نامه شماره 

 کماکان قابل محاسبه و وصول نخواهدبود.
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 تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست                                                        ) 1تعرفه شماره (

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري ورنامخواست 

  

  
 
 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع 

عوارض زیر بنا مسکونی بصورت تک 

 واحدي به ازاء هر متر مربع

نحوه محاسبه عوارض مصوب 

 98سال 

 هر متر مربع يبه ازا

نحوه محاسبه عوارض مصوب 

 97سال 

 هر متر مربع به ازاي

 %20عوارض تعمیرات مسکونی براساس  :1تبصره 

عوارض هر متر مربع زیر بناي جدول فوق 

 محاسبه گردد

 

 

قانون موسوم به  71ماده 16بند - منشاء قانونی

ارزش بر  قانون مالیات 50ماده  1شوراها و تبصره 

 افزوده

 

 ارزش محاسباتی  ٪68  قیمت منطقه بندي٪68 متر مربع 60 تا زیر بناي

 ارزش محاسباتی  ٪97 قیمت منطقه بندي  ٪97 متر مربع 100تا زیر بناي 

 ارزش محاسباتی  ٪121 قیمت منطقه بندي   ٪121 متر مربع 150تا زیر بناي 

 ارزش محاسباتی  ٪146 قیمت منطقه بندي   ٪146 متر مربع 200تا زیر بناي 

 ارزش محاسباتی  ٪170 قیمت منطقه بندي   ٪170 متر مربع 300تا زیر بناي 

 ارزش محاسباتی  ٪218 قیمت منطقه بندي   ٪218 متر مربع 400تا زیر بناي 

 ارزش محاسباتی  ٪254 قیمت منطقه بندي   ٪254 متر مربع 500تا زیر بناي 

 ارزش محاسباتی  ٪398 قیمت منطقه بندي   ٪398  متر مربع 600تا زیر بناي 

 ارزش محاسباتی  ٪303 قیمت منطقه بندي   ٪303 متر مربع به باال 600از زیر بناي 



 

 تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست                                 ) 2تعرفه شماره (

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 

 

 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض

 
عوارض زیر بنا 

(احداث اعیانی) 

مجتمع ها و 

آپارتمانهاي 

 مسکونی

 97نحوه محاسبه عوارض مصوب سال 

 براي هر متر مربع

 مربع سطح ناخالص کل بنامبناي محاسبه عوارض براي هر متر 

 98مصوب سال 

صره   سیم بر        : 1تب سطح ناخالص کل بنا تق ست از  سطح هر واحد عبارت ا میانگین 

 واحدهاي مسکونی

در هنگام اضافه بنا، تبدیل زیر زمین یا پیلوت به مسکونی در مجتمع هاي  : 2تبصره  

پایان کار   مسکونی و خانه هاي تک واحدي مشروط بر اینکه ساختمان موجود داراي

صرفا براي متراژ بناي              ساختمانی  صدور پروانه  شد. عوارض  ساب با سویه ح یا ت

 ایجادي و یا تبدیل ( تک واحدي یا مجتمع) منظور خواهد شد.

: در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهاي احداثی مازاد بر پروانه    3تبصره  

نی در خانه هاي تک واحدي و ختمانی و یا بناهاي احداثی بدون پروانه ســاختماســا

شد          صد بر ابقاء بنا با سیون ماده  صورتیکه راي قطعی کم سکونی در  مجتمع هاي م

یا مجتمع)               تک واحدي  نا) و ردیف مربوط از جداول ( کل ب ناخالص  ــطح  نا (س کل ب

ست در          شد. بدیهی ا شده دریافت خواهد  سبه  منظور و ما به التفاوت عوارض محا

ــاختمان هایی که قبل از      ــنامه مورخ    س ــاختمانی     16/1/1369ابالغ بخش پروانه س

دریافت داشته اند و بعدا مرتکب خالف شده و یا می شوند پس از صدور راي قطعی       

کمسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا فقط عوارض زیربناي احداثی مازاد بر پروانه و یا    

 بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد.

محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهاي احداثی مازاد  بر پروانه در  : 4تبصره 

هاي ساختمانی صرفاً عوارض میزان اضافه ساخته شده اخذ گردد. ( ماده صد ) که 

 جریمه گردیده اند .

ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16بند - منشاء قانونی 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50

 

 

 200تا زیر بناي 

 متر مربع

 میانگین سطح واحد × قیمت منطقه اي برابر 1,80

 
 

 میانگین سطح واحد × ارزش محاسباتی  برابر 2,07

 

 

 

 400تا زیر بناي 

 متر مربع

 میانگین سطح واحد × قیمت منطقه اي برابر 1,80

 

 میانگین سطح واحد × ارزش محاسباتی  برابر  2,03

 

 

 600تا زیر بناي 

 متر مربع

 میانگین سطح واحد × قیمت منطقه اي برابر 1,80

 

 میانگین سطح واحد × ارزش محاسباتی  برابر  1,98

 

متر  600بیش از 

 مربع

 میانگین سطح واحد × قیمت منطقه اي برابر 1,80

 

 میانگین سطح واحد × ارزش محاسباتی  برابر  1,92

 

 



 تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست )                                    3تعرفه شماره (     
 

                 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض

 عوارض پذیره یک متر مربع بصورت  یک واحد

 همانند فرمول:واحدهاي دامداري و مرغ داري ها و واحدهاي تولید آبزیان  1تبصره 

 واحدهاي صنعتی محاسبه می شود. 

  %55حساب  هیتسو ایکار  انیمجوز پا يدارا يساختمان ها يعوارض بازساز : 2 تبصره

 شود. یم افتیجدول فوق محاسبه و در

 فضاهاي باز مورد استفاده در کاربري هاي مختلف که در راستاي انجام  براي: 3 تبصره

 –کارواش –گاراژها –انبارهاي علوفه –فعالیت  مربوطه مثل  بار اندازهاي دفاتر آهن فروش 

 پمپ بنزین و غیره همانند عوارض انباري محاسبه می گردد.

  نیرزمیباالتر همانند ز ای يو استراحتگاه در طبقه اول تجار يعوارض انبار : 4 تبصره

 محاسبه گردد. يانبار

  مصوبات استانی شوراي گفتگوي دولت و  بخش خصوصی استانبراساس   5 تبصره

 آب و ...  هیتصف سات،یپست برق، گاز، مخابرات، تاس رینظ یساتیعوارض ساختمان تاس

 محاسبه گردد. خدماتیمشابه عوارض 

و  یپزشک يو مشابه آن برابر فرمول واحدها مارستانیعوارض مراکز بهداشت، ب : 6تبصره 

 محاسبه گردد. یشگاهیآزما

 ریمربوط به تعم ییخودرو ...) قسمتها رانیا پا،یخودرو (سا یندگیعوارض نما  :7 تبصره

 بصورت  شگاهیدفتر فروش و نما لیقسمتها از قب گریو د يو کنترل خودرو بر اساس انبار 

 محاسبه گردد. يتجار

 باشد بصورت یقسمت مربوط به ارائه و فروش گل م ها،یعوارض گلفروش : 8تبصره 

بر اساس انبار محاسبه  باشدیگل م يپشت که معموالً جهت نگهدار يو قسمتها يتجار 

 گردد.

براساس تجاري محاسبه می گردد و سازه   اهیپرورش گل و گ يعوارض محلها9 تبصره

 درصد تعرفه و سازه هاي چوبی مشمول این تعرفه نمی باشد  10هاي لوله اي و پالستیکی 

 

  يو ارتفاع واحد ها تراکم سطح ،عوارض ، بالکن در گذر ، :10تبصره

 محاسبه گردد. یهمانند تعرفه مسکون یشگاهیو آزما یپزشک

 تجاري محاسبه گردد. یک سومعوارض سرایداري تجاري بر مبناي :11تبصره

 توضیح : در مجموعه هاي تجاري مشاعات بر مبناي مسکونی محاسبه گردد.

قانون مالیات بر  50ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16بند - منشاء قانونی

 ارزش افزوده

 

 طبقات

 97 سال 98سال 
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 A 18,5 15,5 A 5,2A 3,8 A 8,9 A 9,2 A 6. 3 A زیرزمین
٩٫٢ A ٣٥٫٢٠

p 
١٧٫٠٥

P 
٥٫٧٢P ٤٫١٨

P 
٩٫٧٩P ١٠٫١٢

p 
٦٫٩٣p ١٠٫١

٢ p 

 A 4,6A 3,2 A 2,5A 3,8 A 4,6 A 2. 5 A 6,3 انباري
٤٫٦  A ٦٫٩٣p ٥٫٠٦p ٣٫٥٢p ٢٫٧٥

p 
٤٫١٨p ٥٫٠٦p ٢٫٧٥p ٥٫٠٦ 

p 

 A 19,5A 11,4 A 31,6 در همکف
8,95

A 
20 A 25,3 A 13,9 A 

٢٣  A ٣٤٫٧٦
p 

٢١٫٤٥
p 

١٢٫٥٤
p 

٩٫٧٩
p 

٢٢p ٢٧٫٨٣
p 

١٥٫٢٩
p 

٢٥٫٣ 
p 

در طبقه 

 اول
15,3 A 12,7 A 7,6 A 6,3A 17,7 A 16,4 A 10 A 

١١٫٥ A ١٦٫٨٣
p 

١٣٫٩٧
p 

٨٫٣٦p ٦٫٩٣
p 

١٩٫٤٧
p 

١٨٫٠٤
p 

١١p ١٢٫٦
٥ p 

در طبقه 

 دوم
15,3 A 11,4 A 5 A 3,8 A 11,3 A 11,4 A 8,9 A 

١١٫٥ A ١٦٫٨٣
p 

١٢٫٥٤
p 

٥٫٥p ٤٫١٨
p 

١٢٫٤٣
p 

١٢٫٥٤
p 

٩٫٧٩p ١٢٫٦
٥ p 

در طبقه 

سوم به 

 باال

12,7 A 7,6A 2,5A 1,3 A 7,6A 7,6 A 8,9A 

٩٫٢ A ١٣٫٩٧
p 

٨٫٣٦p ٢٫٧٥p ١٫٤٣
p 

٨٫٣٦p ٨٫٣٦p ٩٫٧٩p ١٠٫١
٢ p 

نیم طبقه 

(بالکن 

 داخل)

6,3A 4,6A 2,5 A 1,3A 6,3 A 6. 3 A 6,3A 

٥٫٨  A  ٦٫٩٣p ٥٫٠٦p ٢٫٧٥p ١٫٤٣
p 

٦٫٩٣p ٦٫٩٣p ٦٫٩٣p ٦.٣٨ 
p 

 توضیح: درصورت اخذ عوارض پذیره تجاري خیابانهاي ذیل:

 درصد درامتداد شرقی تا انتهاي خط محدوده به ضرایب اضافه می گردد 15درصد  درقسمت شمال و   30            بلوار شهید شاهمرادي

 درصد به ضرائب اضافه می گردد 25                      خیابان شریعتی

     درصد به ضرائب اضافه می گردد 20              بلوار شهید کرباسیان

 

  شهرداري شهر ورنامخواست
 

 
                                                         شوراي اسالمی شهر ورنامخواست                             شهر ورنامخواست وراي اسالمیش           

 



 تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست                                                               )                                          4تعرفه شماره (

 

 ورنامخواست شهرداري شهر

 

 ورنامخواست شوراي اسالمی شهر

 

 ستانداري اصفهانا

 

نوع 

 عوارض
 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عوارض پذیره 
یک متر مربع 

مجتمع ھای 
تجاری اداری 

خدماتی 
 ....ودفترکار

 اداري و تجاري واحدهاي پذیره عوارض محاسبه در:  1 تبصره 

 که را وسط قسمت باز فضاي باشد پاساژ یا مجتمع صورت به که

 را طبقات تمام و باشد داشته امتداد ساختمان ارتفاع طول در

 .گیرد نمی قرار محاسبه مورد نماید می رویت قابل طبقه هر از

 هایی ساختمان کلیه از است عبارت خدماتی واحد :2 تبصره

 بهداشتی، خدمات قبیل از عمومی رسانی خدمات منظور به که

 و رفاهی ارتباطی، ورزشی، ، آموزشگاه فرهنگی، درمانی،

 .گردد می استفاده مهندسین و وکال تفریحی

 مسکونی برمبناي مشاعات تجاري هاي مجموعه در:  توضیح

 گردد محاسبه

ساخت و سازهاي توسط خیرین سالمت با معرفی  :3تبصره 

درصد محاسبه می  50دانشگاه علوم پزشکی استان با کاهش 

شود و درصورت تغییر کاربري براساس تعرفه روز و بدون 

کاهش شهرداري مطالبات خود را وصول نماید و درصورتیکه 

درصد محاسبه  70زمین توسط خیرین تهیه شود با کاهش 

میشود این کاهش عالوه بر تخفیفات عمومی مصوبه شورا می 

     .باشد 

 ه تجاري خیابانهاي ذیل:توضیح: درصورت اخذ عوارض پذیر

 15درصد  درقسمت شمال و 30           بلوار شهید شاهمرادي

درصد درامتداد شرقی تا انتهاي خط محدوده به ضرایب اضافه 

 می گردد

 درصد به ضرائب اضافه می گردد  25            خیابان شریعتی

    درصد به ضرائب اضافه می گردد  20     بلوار شهید کرباسیان

 

 و شوراها به موسوم قانون 71ماده 16 بند- قانونی منشاء

 افزوده ارزش بر مالیات قانون 50 ماده 1 تبصره

 ٩٧سال  ٩٨سال 

 طبقات
 تجاری

 
 دفترکار

 
 خدماتی

 

 
 اداری

 
 

پزشکی(مط
 ب)

 آزمایشگاھی
 

 اداری خدماتی دفترکار تجاری
 )مطب(پزشکی

 آزمایشگاھی

عوارض پذیره 
 انباری

٠٫٨٨ A(n+١٠) ٠.٧٦A(n+١٠) ٠.٦ A(n+١٠) ٠.٧ A(n+١٠) ٠.٥ A (n+١٠) ١  p(n+١٠) .٩ p(n+١٠) .٧  p  (n+١٠) .٨ p(n+١٠) .٦p(n+١٠) 

 پذیره عوارض
 در زیرزمین

١ .٢ A(n+١٠) ٤ .١A(n+١٠) ١.٣A(n+١٠) ١ .٢ A  (n+١٠) ١ A (n+١٠) ٢٫٣ p(n+١٠) ١٫٥p(n+١٠) ١٫٤p(n+١٠) ٢٫٣ p(n+١٠) ١٫١ p(n+١٠) 

عوارض پذیره 
 در ھمکف

٤ A(n+١٠) ٢.١A(n+١٠) ١٫٨ A (n+١٠) ٢.٢ A (n+١٠) ١.٣ A (n+١٠) ٤٫٤ p(n+١٠) ٢٫٥٢p(n+١٠) ٢٫١٦p(n+١٠) ٢٫٦٤p(n+١٠) ١٫٥٦p(n+١٠) 

 پذیره عوارض
 طبقھ اول در

٢ .٢ A(n+١٠) ١٫٩(n+١٠) ٣ .١  A (n+١٠) ٥ .١ A  (n+١٠) ٠٫٨٨ A 
(n+١٠) 

٢٫٤٢p(n+١٠) ٢٫٩p(n+١٠) ١٫٤٣p(n+١٠) ١٫٦٥p(n+١٠) ١p(n+١٠) 

 پذیره عوارض
 دوم طبقھ در

٤ .١A(n+١٠) ١A  (n+١٠) ٠٫٨٨ A(n+١٠) ١.١٤ A 
(n+١٠) 

٠٫٨٨ A 
(n+١٠) 

١٫٥٤p(n+١٠) ١٫١ p(n+١٠) ١ p(n+١٠) ١٫٢٥ p(n+١٠) ١ p(n+١٠) 

 پذیره عوارض
 سوم  طبقھ در

 بھ باال

١.١٤A(n+١٠) ٠٫٨٨ A(n+١٠) ٠.٧٦ A(n+١٠) ٠٫٨٨ A 
(n+١٠) 

٠٫٨٨ A 
(n+١٠) 

١٫٢٥ p(n+١٠) ١ p(n+١٠) ٠٫٨ p(n+١٠) ١ p(n+١٠) ١ p(n+١٠) 

عوارض پذیره 
در نیم طبقھ 
 (بالکن داخل)

٠.٧٦A(n+١٠) ٠.٦A(n+١٠) ٠.٥ A   (n+١٠) ٠.٦ A (n+١٠) ٠.٥ A (n+١٠) ٠٫٩ p(n+١٠) ٠٫٧ p(n+١٠) ٠٫٦ p(n+١٠) ٠٫٧p(n+١٠) ٠٫٦p(n+١٠) 
 nتعداد واحد=



 

 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                                             )               5تعرفه شماره (

 
 
 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 

 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض
 توضیحات

 ٩٧سال  ٩٨سال  

عوارض هر متر مربع  تراکم سطح (تجاري، اداري، صنعتی و سایر 

 کاربریهاي طرحهاي مصوب شهري  بجز مسکونی )

26 ×A×S 28,6 ×P×S 
 

تراکم ارتفاع  مشمول ساختمان هاي مسکونی مازاد بـر ضـوابط طرحهـاي مصـوب     :  1تبصره 

یا کمیته فنی یا ابقاء توسـط کمیسـیون مـاده     5شهري و یا تصویب از طریق کمیسیون ماده 

 موضوع تصویب شده باشد. 100

 بالکن در گذر مفید نیز مشمول عوارض تراکم می گردد.: 2تبصره

در صورت حذف یا تغییرات گذر که در مالکیت خود مالک می باشـد عـوارض گـذر     :3تبصره 

طبق این تعرفه و بر اساس تغییر کاربري غیر مسکونی به مسکونی یا تجاري با توجه بـه نـوع   

 کاربري مورد استفاده محاسبه می گردد.

ـ         : 4تبصره  ه شـماره  به تراکم پایه تا ارتفاع مجـاز عـوارض زیـر بنـا تعلـق نمـی گیـرد نام

 11/3/95مورخ  16327/4/20

درصورتیکه استفاده پارکینگ یا پیلوت و... به سایر کاربریهـا تغییـر یافتـه و راي     : 5تبصره 

ماده صد مبنی بر ابقاء صادر شده مساحت تغییر یافته بر اساس یک چهـارم تـراکم مربوطـه    

مـی شـود و درصـورت     محاسبه می گردد و مابه تفاوت پرداخت بابت نوع استفاده قبلی کسر

 محاسبه این مبلغ عوارض زیر بنا قابل محاسبه نمی باشد  

 

 1قانون موسوم به شوراها و تبصـره   71ماده 16بند - منشاء قانونی 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده 

عوارض هر متر مربع  تراکم ارتفاع(تجاري، اداري، صنعتی و سایر 

 بجز مسکونی)کاربریهاي طرحهاي مصوب شهري 

26 ×A×S 28,6 ×P×S 

 A×S 28,6×P×S×26 عوارض هر متر مربع  تراکم ارتفاع  مسکونی

 A×S 28,6×P×S×26 عوارض هر متر مربع  تراکم سطح مسکونی

A ارزش محاسباتی : قیمت 

 60سطح اشغال(درصد):

 120تراکم پایه(درصد):

 %140تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح(درصد): 

Sمساحت : 



 

 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                                                         ) 6تعرفه شماره (

 

  استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 نوع عوارض

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 97سال  98سال 

 هر متر مربع هر متر مربع
طبقه بنا صرفا به صورت  نی(بالکن در گذر)آخر یآمدگ شی: چنانچه پ1تبصره

 .ردیگ یتعلق نم یعوارض ردیمورد استفاد قرار گ بانیسا

 

قانون  50ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16بند - منشاء قانونی

 بر ارزش افزوده اتیمال

 

 

 

 

 عوارض بالکن در گذر

 یمسکون يبا کاربر

19×A×Sمفید 

9×A×Sغیرمفید 

 P×S×20,90 دیمف

 P×S×9,9دیمف ریغ

 عوارض بالکن در گذر

 با کاربري تجاري

38×A×Sمفید 

18×A×Sغیرمفید 

 P×S×41,80 دیمف

 P×S×19,80دیمف ریغ

 عوارض بالکن در گذر

 با کاربري اداري و غیره

13×A×Sمفید 

5×A×Sغیرمفید 

 S×P×14,30 مفید

 S×P×5,5غیر مفید

Aارزش محاسباتی : قیمت 

S مساحت : 



 

 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                             )                               7تعرفه شماره (

 
 

  استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست ورنامخواستشهرداري شهر 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 مشاغل خاصعوارض بهره برداري در کاربري 

 

 توضیحات

 

 
 

S مساحت = 
A ارزش محاسباتی = 
 
 

 
 

 عوارض بھره برداری در
  

 مشاغل خاصکاربری 
 
 
 

 
 ٩٨سال 

                      
 ٩٧سال                    

 

٤٨٫٤٠×A×S 
 
 
 
 

 

٤٨٫٤٠×P×S 
 

 

قانون  ٥٥ماده  ٢٤این تعرفھ صرفا در رابطھ با مالکین مشمول بند 

قانون ساماندھی و حمایت از  ٢شھرداریھا و مشاغل خانگی مندرج در ماده 

مشاغل خانگی بوده و درصورت رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاءوضع 

در خصوص سایر آراء ماده  موجود در خصوص مشاغل مذکور می باشد و 

صد قابل محاسبھ و وصول نیست و برای یک مرتبھ قابل وصول بوده و ھیچ 

گونھ حقی برای ذینفع یا مالک در جھت تغییر کاربری ایجاد نمی نماید بدیھی 

است افراد تحت پوشش سازمانھای حمایتی مشمول این تعرفھ نخواھند بود و 

 تفاده می باشد مورد اساعیانی ژ مالک محاسبھ مترا

 

ماده  ١قانون موسوم بھ شوراھا و تبصره  ٧١ماده ١٦بند - منشاء قانونی

 بر ارزش افزوده اتیقانون مال ٥٠
 

 

 



 

 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                                                             ) 8تعرفه شماره (

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 

79سال  – 69سال  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض  توضیحات 

  تمدید پروانه:  
 محاسبه و دریافت گرددقانون نوسازي و عمران شهري  29ماده  2تمدید پروانه می بایستی بر اساس تبصره   : 1بند

دفتر امور شهري و شوراها ،پرونده هاي سـاختمانی و پرونـده هـاي داراي راي مـاده صـد       19/3/97موخ  20742/32/3با توجه به آراي دیوانو بخشنامه شماره   : 2بند 

 مشمول این تعرفه نمی گردد

به اتمام رسیده است و مالک بعد از مهلت قید شده تقاضـاي   ساختمانهایی که طبق نظر مهندس ناظر مسئول فنی شهرداري در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی : 3بند 

 پایان کار داشته باشد مشمول تعرفه عوارض تمدید نخواهد شد 

شهرداري ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که براي پایان یـافتن سـاختمان   قانون نوسازي و عمران شهري در پروانه هاي ساختمانی که از طرف 29ماده  2طبق بند 

 ضروري است قید گردد.

نسبت به تعیین شوراي اسالمی شهر می تواند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندي چهار گانه قانون نظام مهندسی ساختمان ( الف،ب؛ج،د) : 4بند 

 مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید 

قانون موسوم به شوراها و  71ماده 16بند - منشاء قانونی

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1تبصره 

 

 

 

 

 

 

 



 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري )                                    9تعرفه شماره (
 

 

 5پس از تصویب کمیسیون ماده  عوارض تغییر کاربري
 توضیحات

 95ضریب سال  98ضریب سال  کاربري

و مشمول تعرفه تغییر کاربري می باشند : ساختمان هاي تجاري اداري کارگاهی و صنعتی که تسویه حساب نموده اند 1تبصره ٥٧ ٥٧ مسکونی به تجاري

ولیکن تغییر کاربري را قبال پرداخت نکرده اند و تقاضاي صدور مجوز بازسازي را دارند عوارض تغییر کاربري و ارزش افزوده بر 

 محاسبه گردد. ٪25اساس 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16د بن-منشاء قانونی 

 

 ٢٠ ٢٠ مسکونی به انبار تجاري
 ١٤٫٥ ١٤٫٥ مسکونی به اداري

 ٢٩ ٢٩ مسکونی به خدماتی
 ٥٫٥ ٥٫٥ مسکونی به پزشکی و آزمایشگاهی

 ١٥٫٥ ١٥٫٥ مسکونی به حمل و نقل
 ٢٠ ٢٠ مسکونی به صنعتی
 ٥٥ ٥٥ سرایداري به تجاري

 ٣١ ٣١ صنعتی به تجاري
 ٤٠ ٤٠ انبار تجاري به تجاري

 ٦٠ ٦٠ يبه تجار یو مذهب یورزش یآموزش یفرهنگ
 ٣٠ ٣٠ یبه مسکون یو مذهب یورزش یآموزش یفرهنگ

 ٤٠ ٤٠ کشاورزي به مسکونی
 ٦٥ ٦٥ کشاورزي به تجاري
 ٣٠ ٣٠ کشاورزي به صنعتی

 ٣٠ ٣٠ کشاورزي به خدماتی و کارگاهی
 ٢٨ ٢٨ کشاورزي به اداري

 ٦٠ ٦٠ پارکینگ عمومی به تجاري
 ٤٠ ٤٠ پارکینگ عمومی به مسکونی

 ٤٥ ٤٥ فضاي سبز به مسکونی
 ٦٢ ٦٢ فضاي سبز به تجاري

 ٤٤ ٤٤ ییرایبه تاالر پذ يکاربر رییتغ
 ٣٠ ٣٠ يبه ادار یصنعت

 ٣٠ ٣٠ ورزشی و مذهبی به خدماتی کارگاهیفرهنگی آموزشی 
 ٣٠ ٣٠ فرهنگی آموزشی ورزشی و مذهبی به اداري

 

  استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 



 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري )                                    9تعرفه شماره (
 

 

 

 5پس از تصویب کمیسیون ماده  تغییر کاربريعوارض 
 توضیحات

 95ضریب سال         98ضریب سال  کاربري

  ٣٠ ٣٠ فرهنگی آموزشی ورزشی و مذهبی به صنعتی

 

و مشمول تعرفه تغییر کاربري می باشند : ساختمان هاي تجاري اداري کارگاهی و صنعتی که تسویه حساب نموده اند 1تبصره

کاربري را قبال پرداخت نکرده اند و تقاضاي صدور مجوز بازسازي را دارند عوارض تغییر کاربري و ارزش افزوده بر ولیکن تغییر 

 محاسبه گردد. ٪25اساس 

 

 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16بند - منشاء قانونی

 

 ٤٥ ٤٥ تجاريتاسیسات و تجهیزات شهري به 

 ٣٥ ٣٥ تاسیسات و تجهیزات شهري به مسکونی

 ٣٠ ٣٥ تاسیسات و تجهیزات شهري به اداري

 ٣٠ ٣٥ بهداشتی درمانی به مسکونی

 ٤٥                ٤٥ بهداشتی درمانی به تجاري

 ٣٥ ٣٥ صنعتی به خدماتی

 ٧ ٧ هایکاربر ریسا 

A=T                                                       ×k×s  
k ضریب  اراضی با کاربریهاي مختلف 

S مساحت زمین 

 A  ارزش محاسباتی 

Tعوارض تغییر کاربري 

 

 

 

 

 

  استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست 

 



 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 
 
 
 
 
 
 

 

  تعرفھ عوارض شھرداری ورنامخواست                                                                        ) ١٠شماره (تعرفھ 
 

 

 نوع عوارض

-توضیحات نامه شماره هزینه تامین پارکینگ صرفا در موارد شش گانه به شرح 

دفتر برنامه ریزي 20/32/74880منضم به نامه شماره  20/32/85845

 سازمان شهرداریه و دهیاریها

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 

 توضیحات

 ٩٥سال  ٩٨سال 

 

 پارکینگ تامینهزینه 

 

k×A×25×N               
 

k×P×25×N 

 

 باشد. می يها ضرورساختمان يبرا نگیپارک نیاحداث و تأم يتوسعه شهر يهابر اساس ضوابط طرح :)1بند (

 یمجوز مراجع قانون ای يتوسعه شهر يهاتواند بر اساس ضوابط طرحمی يشهردار لیدر موارد استثناي از جمله موارد ذ :)2( بند

 : دیصادر نما یپروانه ساختمان ،نگیپارک نی) بدون تأمماده صد ای 5ماده  يهاونیسی(کم

 رو نداشته باشد.  لیبه محل اتومب یقرارداشته و دسترس شتریمتر و ب 45به عرض  ریالسعیسر يهاابانیساختمان در بر خ .1

 رو نداشته باشد.  لیبه محل اتومب یواقع شده و دسترس شتریمتر و ب 20به عرض  يهاابانیتقاطع خ يکصدمتریساختمان در فاصله  .2

 اجازه قطع آن را نداده است.  يمستلزم قطع درختان کهن باشد که شهردار نگیقرار گرفته باشد که ورود به پارک یساختمان در محل .3

 نباشد.  لی، امکان عبور اتومبقرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ییهاساختمان در بر کوچه .4

 مقدور نباشد.  یدر آن از نظر فن نگیاحداث پارک ،ادیز بیقرار گرفته باشد که به علت ش يربساختمان در بر مع .5

 نمود. نگینتوان در سطح طبقات احداث پارک یباشد که از نظر فن یساختمان به صورت ریز نیوضع و فرم زم کهیدر صورت .6

 گردد.می نییتع يو شهرساز یبر اساس ضوابط فن 5مقرر در بند  بیش :)3( بند

 یعموم نگیاي واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکتعرفه را به حساب جداگانه نیموظف است درآمد حاصل از ا يشهردار :)4( بند

 .دینما نهیهز

 .ندینما نهیهز یعموم يهانگیاحداث پارک ينشده را در برا نیتام يهانگیاز پارک یافتیمکلف هستند عوارض در هايشهردار ):5( بند

پرونده هایی که در  کمیسیون ماده صد مطرح و منتج به صدور راي جریمه می گردد مشمول پرداخت عوارض زیر بناي پارکینگ نمی  :6بند 

 گردد.

 بر ارزش افزوده اتیقانون مال 50ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16بند - منشاء قانونی

 

 

 ضریب کاربریها

 

 ارزش محاسباتیبرابر  11.5مسکونی: 

 ارزش محاسباتی برابر  16,50تجاري: 

 ارزش محاسباتی برابر  8,4: صنعتی 

 ارزش محاسباتی برابر 16:اداري

 ارزش محاسباتی برابر  8,4سایر:

 برابر قیمت منطقه بندي 9,6مسکونی: 

 برابر قیمت منطقه بندي 13,8تجاري: 

 برابر قیمت منطقه بندي 7صنعتی: 

 قیمت منطقه بنديبرابر 13,2اداري:

 برابر قیمت منطقه بندي 7سایر:

 حذف پارکینگ عموما ممنوع میباشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی

k :ضریب کاربریها 

A ارزش محاسباتی : قیمت 

Nتعداد کسري پارکینگ : 

 : فضاي گردش25



 

 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                                                    ) 11تعرفه شماره (

 
 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض

عوارض تغییر نام پروانھ 

 ساختمان 

 

ساختمان عوارض تغییر نام پروانھ 

مبلغ  متر عرض١٢داخل گذرھای تا 

 لایر١٥٠٠٠٠٠

عوارض تغییر نام پروانھ ساختمان داخل 

متر عرض مبلغ ١٢باالی گذرھای 

٢٠٠٠٠٠٠ 

 

ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16بند -منشاء قانونی 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50



 

  ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                                               )       12تعرفه شماره (

 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست                        شهرداري شهر ورنامخواست                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 عنوان : عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي توسعه شهري ایجاد معابر و خیابانهاي اصلی

 براي امال کی که درجبهه پشت قرارداشته وپس از تعریض در بر معبر قرار میگیرند
 97سال  98سال 

×5,5 A   6,05× متراژعرصه باقیماندهp   متراژعرصه باقیمانده 

 براي امال کی که پس از اجراي طرح داراي باقیمانده هستند.
 

×5 Aمتراژعرصه باقیمانده 
 

×5,5pمتراژعرصه باقیمانده 

 متراژعرصه باقیماندهp 6,6× متراژعرصه باقیماندهA 6× .میگیرندبراي امال کی که پس از عقب نشینی پالك مجاور در بر معبر قرار 

این تعرفه از زمان برقراري قابل قابلیت اجرا دارد و طرحهاي اجرا شده قبل از بر قراري را شامل   قابل محاسبه و وصول می شود. ملک جهت استعالم یا نقل و انتقالزمان وصول عوارض ارزش افزوده به هنگام مراجعه مالک  : 1تبصره  

 نمی شود 

  متر قابل وصول است. 15عوارض مذکور براي جبهه اول امالك و حداکثر تا عمق  : 2تبصره 

 .در هر زمان به پالك مشرف به طرح (موقعیت اول) مشمول عوارض این کد خواهد بوددر صورت الحاق پالکهاي دوم و سوم ،  : 3تبصره 

 درصد قیمت کارشناسی روز طبق نظر کارشناس رسمی مرضی الطرفین بیشتر باشد 20نباید از  قبل و بعد از اجراي طرحملک  منطقه اییارزش تفاوت المابه   : 4تبصره 

A ارزش محاسباتی = 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده  50ماده  1و تبصره قانون موسوم به شوراها  71ماده 16بند - منشاء قانونی   



 

 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                                   )                           13تعرفه شماره (

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض

 

 

 

  دیوار کشی

 
 

 

                                                    
                                                    

متر در نظر گرفته می شود.در صورت افزایش  5/2ارتفاع دیوار : 1تبصره 

 به قیمت پایه اضافه می گردد. ٪10ارتفاع 

 درصد این تعرفه محاسبه می شود 50فنس  عوارض2:  تبصره

مشمول این تعرفه نمی  پروانه هاي ساختمانی با هر نوع کاربري: 3تبصره 

  شود

موافقت جهاد کشاورزي صدور مجوز در حریم شهر منوط به : 4تبصره 

  خواهد بود

 

ماده  1و تبصره قانون موسوم به شوراها  71ماده 16بند - منشاء قانونی  

 بر ارزش افزوده  قانون مالیات 50

 

 

 

 

A : ارزش محاسباتی 

Lطول دیوار : 

Hارتفاع: 

F) میباشد.2/2:ضریب ( 

 

 

 

F×A×L×H 

 

 

 

  



 

 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                                                   )  14تعرفه شماره (

 
 

 استانداري اصفهان شهر ورنامخواستشوراي اسالمی  شهرداري شهر ورنامخواست

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض

97 98  

عوارض فضای سبز معادل 

عوارض زیربنا یا پذیره  ٪٥٫٥

 و نیم درصد تراکم 

عوارض فضای سبز معادل 

عوارض زیربنا یا پذیره  ٪٥٫٥

 درصد تراکم یکو 

 

عوارض ھنگام صدور پروانھ ساختمان و در بناھایی کھ بدون اخذ پروانھ  ٪٥٫٥در راستای ایجاد فضای سبز عمومی 

و یا مازاد بر پروانھ ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آراء کمیسیون ھای ماه صد حکم  ابقاء آنھا صادر می 

 گردد برای یک مرتبھ برای ھر ملک قابل وصول می باشد.

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16بند -نشاء قانونی م



 

 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                      )                                15تعرفه شماره (

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 

 

 
 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض

  

 

 عوارض صدور مجوز

 مخزناحداث 

   منظور از ارتفاع مخزن باالترین نقطه مخزن تا کف آن می باشد 97سال  98سال 

این تعرفه نمی استخرهاي بخش کشاورزي مشمول :1تبصره 

 باشد.

قانون موسوم به شوراها و  71ماده 16بند - منشاء قانونی

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1تبصره 

 

2.2A × متراژ زیر بناي مخزن× ارتفاع مخزن P2,64 × متراژ زیر بناي مخزن× ارتفاع مخزن 

 عوارض صدور مجوز

 احداث استخر
12×A×s 13,2×p×s 

 

A:  ارزش محاسباتی 

S: سطح استخر 



 

  ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                                                            )  16  تعرفه شماره (

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 

 نوع عوارض
 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 توضیحات

 98سال  97سال 

 فرهنگیآموزشی و  واحدهايعوارض زیر بنا 

 

این عـوارض در صـورت معافیـت    :1تبصره حداقل عوارض هر متر  مربعبه ازاي هر متر  حداقل عوارض هر متر مربع به ازاي هر متر مربع

طبق بودجه کل کشور دریافـت نخواهـد   

 شد.

قانون  71ماده 16بند - منشاء قانونی

 50ماده  1موسوم به شوراها و تبصره 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 ریال2417 ارزش محاسباتی ٪67,1 ریال2197 قیمت منطقه اي %73,81 متر مربع  60تا زیر بناي 

 ریال 2929 ارزش محاسباتی  ٪96,8 ریال2662 قیمت منطقه اي % 106,48 متر مربع  100تا زیر بناي 

 ریال 3369 ارزش محاسباتی  ٪121 ریال3062 قیمت منطقه اي % 133,1 متر مربع  150تا زیر بناي 

 ریال 4246 ارزش محاسباتی  ٪135,3 ریال3860 قیمت منطقه اي % 148,83 متر مربع  200تا زیر بناي 

 ریال 5564 ارزش محاسباتی  ٪169,4 ریال5058 قیمت منطقه اي %186,34 متر مربع  300تا زیر بناي 

 ریال 6766 ارزش محاسباتی  ٪217,8 ریال6151 قیمت منطقه اي %239,58 متر مربع  400تا زیر بناي 

 ریال 8456 ارزش محاسباتی  ٪254,1 ریال7687 قیمت منطقه اي %279,51 متر مربع  500تا زیر بناي 

 ریال 10982 ارزش محاسباتی  ٪297 ریال9983 قیمت منطقه اي %326,7 متر مربع  600تا زیر بناي 

 ریال 11713 ارزش محاسباتی  ٪302,5 ریال10648 قیمت منطقه اي %332,75 متر مربع به باال  600از زیر بناي 



 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                                )                                 17تعرفه شماره (

 

 استانداري اصفهان اسالمی شهر ورنامخواست يشورا شهرداري شهر ورنامخواست

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض

 عوارض آتش نشانی

: عوارض آتش نشانی هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط : 1تبصره  98سال 

 می شود  شهرداري محاسبه 

داراي تخلف در صورت ابقاء توسط : آن دسته از ساختمانهاي : 2تبصره 

 کمیسیون ماده صد عوارض سهم آتش نشانی محاسبه و وصول می گردد.

 

 قانون موسوم به شوراها  71ماده 16بند - منشاء قانونی

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1و تبصره 

 

 زیربنا یا پذیره ودرصد عوارض 5

 درصد تراکم یک

 



 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                            ) 18تعرفه شماره (

 استانداري اصفهان                              ورنامخواست شوراي اسالمی شهر                                  شهرداري ورنامخواست             

 
 
 
 
 

 

 

ماخذ و نحوه  نوع عوارض

محاسبھ 

 عوارض

 توضیحات

یال براي سال ر000/000/3ضریب محاسبه به مبلغ a ریال بوده و 000/000/30عدد ثابت صدور مجوز به مبلغ f :: 1تبصره 

 .می باشد  1398

 .یا ارتفاع ،باالترین نقطه سازه بر اساس متر می باشد h:منظور از : 2تبصره 

صره   صویب عوارض این کد مبادرت      : 3تب سازمانها و ادارات دولتی که قبل از ت شخاص حقیقی و یا حقوقی از جمله  : کلیه ا

کداز تاریخ تصویب به   این  1به نصب تجهیزات مربوطه نموده اندموظفند ضمن اخذ مجوز نسبت به پرداخت عوارض تبصره     

 0بعد اقدام نمایند

 0در صورت جمع آوري تاسیسات مربوطه توسط مالک مجوز آن ابطال و هیچ گونه وجهی عودت نخواهد شد : 4تبصره 

صره   صد و تعیین و اخذ جریمه ،مانع از            : 5تب سیون ماده  شده در کمی صب  سازههاي ن ساختمانی  طرح پرونده تخلفات 

 0نخواهد شددریافت عوارض این کد 

طول عرصه و یا ارتفاع براي سایر  %60صدور مجوز به معناي تغییر کاربري و استفاده دائمی از فضاهاي مازاد  :: 6تبصره 

سازه ها نبوده و در صورت سازمانهاي ذیربط به مانند شهرداري ،محیط زیست و...مبنی بر غیر مجاز بودن استفاده از آنها 

 0هرداري بایستی نسبت به عودت مبلغ زمانهاي باقیمانده مجوز اقدام نماید،بایستی جمع آوري گردد و ش

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16بند - منشاء قانونی 

 

 احداث عوارض

ترانسفورماتورها ،پستهاي 

 مخابراتی و...

)a×h+(f 

  =h   متر 5 حداکثر 



 تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست                                        )                                 19تعرفه شماره (

 

 اصفهاناستانداري  شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 

 نوع عوارض

ماخذ و نحوه 

محاسبه عوارض سال 

97 

ماخذ و نحوه 

محاسبه عوارض سال 

98 

 توضیحات

عوارض غرفه ها و نمایشگاه اعم از فروش 

. فصلی و دائمی در  .تخصصی. ادواري

محدوده و حریم شهر به استثنائ نمایشگاهاي 

 صنایع دستی و فرش

 

A : ارزش محاسباتی 

:sغرفه مساحت 

 

 

 39,1p×sسالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 34A×sسالیانه

 

 

 

 

 

اجاره بهاء غرفه مورد اجاره را  %5متولیان برگزاري نمایشگاه هاي ادواري  فصلی و دائمی مکلفند معادل : 1تبصره 

 از طرف قرارداد کسر و به حساب شهرداري واریز نمایند.

روز بعد از اتمام هر دوره برگزاري نمایشـگاه   10متولیان برگزاري نمایشگاه ها موظفند در مهلت حداکثر : 2تبصره 

عوارض وصولی را به حساب شهرداري واریز و رسید آن را به شهرداري ارائه نمایند. در غیر این صورت شـهرداري  

 از به وصول وثیقه مربوطه می باشد.مج

مسولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه  خواهد بود. ماموران وصول شهرداري می  : 3تبصره 

توانند  با مراجعه  به محل دفتر نمایشگاه نسبت  به برسی میزان وصولی اقدام نمایند. مسولین نمایشگاه مکلف به 

هرداري می باشند در غیر اینصورت شهرداري می تواند برابر آئین نامه وصول عوارض نسبت همکاري با مامورین ش

 به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.

 مبلغ فوق بر اساس فضاي مفید هر غرفه می باشد.: 4تبصره 

 شد.بازارها و غرفه هایی که توسط شهرداري برگزار می شود مشمول این تعرفه نمی با :5تبصره 

قانون تشکیالت  وظایف و انتخابات شوراي اسالمی کشـور و انتخـاب    77و ماده  71ماده  16بند  - منشاء قانونی

 قانون مالیات بر ارزش افزوده . 50ماده  1با آخرین اصالحات و تبصره  1/3/75شهرداران مصوب 



 

 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري                                               )                               20تعرفه شماره (

 استانداري اصفهان اسالمی شهر ورنامخواست شوراي شهرداري شهر ورنامخواست

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض

 عوارض قطع اشجار

 

 97سال  98سال 
در صورت قطع اشجار توسط مالکین از حالت باغ و یا قلمستان بصورت زمین مشـمول عـوارض    :1تبصره 

ج) می گردند، مضافاً آنکه مشمولیت ایـن  -ب-برابر هر یک از بندهاي عوارض مذکور شامل (الف 2معادل 

  0تعرفه براي وصول عوارض مزبور ناظر به درخت هاي واقع در حریم شهر نیز می باشد 

) 1) ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی ماده (14: تشخیص تعیین محیط بن درخت مطابق با ماده ( : 2تبصره 

شوراي انقالب  3/11/1359الیحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها موضوع تصویب نامه مورخ 

 0وزارت کشور خواهد شد 29/6/1373و مصوب 

در معابر عمومی ، باغات و پارکهاي متعلق به شهرداري شمولیت این تعرفه ناظر به قطع اشجار  : 3تبصره 

می باشد و بنابراین قطع اشجار توسط مالکین باغات و باغچه ها و قلمستانها از تعلق این تعرفه مسـتثنی  

خواهد بود که صرفاً مکلف به کاشت دو نهال در مکانی که شهرداري جانمانی و تعیین می نماید خواهنـد  

هام واقعی از این تعرفه رعایت الیحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سـبز در شـهرها   بود . به منظور استف

وزارت کشور از جملـه   29/6/1373شوراي انقالب و مصوب مورخ   3/11/1359موضوع تصویب نامه مورخ 

 .) الیحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها الزامی است4) ماده (3تبصره (

قانون مالیـات   50ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71دهما 16بند - منشاء قانونی

 بر ارزش افزوده

 15الف: عوارض قطع اشجار به ازاء هر اصله درخت تا 

 سانتیمتر محیط از بن درخت مبلغ

 ریال 871200 ریال320/958

ب:عوارض قطع اشجاردر صورتی که محیط بن از 

 سانتیمتر .سانتیمتر بیشتر باشد به ازاي هر 15

 ریال159720 ریال692/175

ج: عوارض قطع اشجار به ازاء هر اصله درخت عالوه بر 

عوارض بندهاي (الف) و (ب) به ازاء هر سانتیمتر قطع 

 درخت از یک متر بیشتر  به مبلغ

 ریال290400 ریال440/319

 ریال000/726 ریال600/798 هرمتر مربع مورت

 هر متر مربع چمن
 ریال435600 ریال160/479

 هر متر مربع گل فصلی
508200 462000 

 



 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري )                                    21تعرفه شماره (
 

 

   اجراي طرحهاي تفضیلی و جامع  تغییر ناشی ازارزش افزوده عوارض 
 توضیحات

 فعلیطرح  98ضریب سال  قبلی طرح 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1شوراها و تبصره قانون موسوم به  71ماده 16بند -منشاء قانونی  تجاری ١٤٫٢٥ مسکونی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انباری تجاری ٥ مسکونی 
 اداری ٣٫٦٢ مسکونی 
 خدماتی ٧٫٢٥ مسکونی 
 پزشکی و آزمایشگاه ١٫٣٧ مسکونی
 حمل و نقل              ٣٫٨٧          مسکونی 
 صنعتی ٥ مسکونی 
 تجاری ١٣٫٧٥ سرایداري 

 تجاری ٧٫٧٥ صنعتی 
 تجاری ١٠ انبار تجاري

 تجاری ١٥  یو مذهب یورزش یآموزش یفرهنگ
 مسکونی ٧٫٥  یو مذهب یورزش یآموزش یفرهنگ

 مسکونی ١٠ کشاورزي 
 تجاری ١٦٫٢٥ کشاورزي 
 صنعتی ٧٫٥ کشاورزي 
 خدماتی و کارگاھی ٧٫٥ کشاورزي
 اداری ٧ کشاورزي 

 تجاری ١٥ پارکینگ عمومی 
 مسکونی ١٠ پارکینگ عمومی 

 مسکونی ١١٫٢٥ فضاي سبز 
 تجاری ١٥٫٥ فضاي سبز 

 تاالر پزیرایی ١١  يکاربر رییتغ
 اداری ٧٫٥  یصنعت

 خدماتی و گارگاھی ٧٫٥ ورزشی و مذهبی  فرهنگی آموزشی
 اداری ٧٫٥ گی آموزشی ورزشی و مذهبی فرهن

 

 شهرداري شهر ورنامخواست

 

 شوراي اسالمی شهر ورنامخواست

 

 استانداري اصفهان

 

 



 

 ورنامخواست تعرفه عوارض شهرداري )                                    21تعرفه شماره (
 

 

   اجراي طرحهاي تفضیلی و جامع ناشی از تغییر عوارض ارزش افزوده 
 توضیحات

 بعد از طرح        98ضریب سال  قبل از طرح

  صنعتی  ٧٫٥ گی آموزشی ورزشی و مذهبی فرهن

. 

 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16بند - منشاء قانونی

 

 تجاری  ١١٫٢٥ تاسیسات و تجهیزات شهري 

 مسکونی  ٨٫٧٥ تاسیسات و تجهیزات شهري 

 اداری  ٧٫٥ تاسیسات و تجهیزات شهري 

 مسکونی  ٧٫٥ بهداشتی درمانی 

 تجاری  ١١٫٢٥ درمانی بهداشتی 

 خدماتی  ٨٫٧٥ صنعتی 

 سایر کاربریھا  ١٫٧٥ هایکاربر ریسا 

A=T                                                       ×k×s 
 k ضریب  اراضی با کاربریهاي مختلف 

S مساحت زمین 

 A  ارزش محاسباتی 

T تغییر کاربريعوارض 

 

 

 

 

 

  استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست 

 



 تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست                                                           ) 22تعرفه شماره (           

 
 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست                 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 عوارض 

 

ماخذ و نحوه محاسبھ 

 ٩٧و  ٩٨عوارض سال 

  

 توضیحات

ــانی،          1 ــاري، بازرگ ــادي ، تج ــاي اقتص ــت ه ــه فعالی ــغول ب ــه مش ــوقی ک ــی و حق ــخاص حقیق ــرکتهاو اش ــناف ، ش ــه اص .کلی

ــت     ــه پرداخ ــف ب ــتند. مکل ــدماتی و .... هس ــدهاي      خ ــوارض ک ــت ع ــابق لیس ــاالنه مط ــورت س ــه بص ــب و پیش ــوارض کس ع

 محلی جهت محل فعالیت خود می باشند.

 متر مربع مساحت مغازه عوارض سالیانه کسب مربوطه  30.تا 2

 عوارض سالیانه  ٪10+  مساحت مغازه عوارضمتر مربع  50تا 

 عوارض سالیانه ٪20متر مربع مساحت مغازه عوارض +  70تا 

 عوارض سالیانه ٪30متر مربع مساحت مغازه عوارض +  100تا 

 .می باشد. تعرفه هاي عوارض موضوع کدهاي عوارض محلی بصورت سالیانه 3 

ــی         4 ــالم کتب ــه اع ــبت ب ــتی نس ــند . بایس ــته باش ــود را داش ــل خ ــی مح ــت تعطیل ــد(یک) درخواس ــان بن ــورتیکه مودی .در ص

ــور     ــع ام ــه ومجم ــه اتحادی ــهرداري(با تاییدی ــه ش ــد     آن ب ــهرداري خواه ــد ش ــا تایی ــدد آن ب ــایی مج ــدام و بازگش ــنفی) اق ص

ــورت        ــن ص ــر ای ــد و در غی ــی باش ــه روز م ــاس تعرف ــر اس ــوارض ب ــت ع ــمول دریاف ــه مش ــوارض معوق ــت ع ــدم پرداخ ــود. ع ب

 عدم اجرا مشمول پرداخت عوارض سالیانه می باشد.

 

قانون  موسوم به   71ماده  16بند       منشاء قانونی :

قانون مالیات بر  50ه یک ماده شوراها و تبصر

 ارزش افزوده.

   



 تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست                                         )23تعرفه شماره (

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 

 نوع عوارض
 ماخذ و نحوه محاسبھ عوارض

 توضیحات

 97سال  98سال 

 عوارض مجوز فعالیت کسب و پیشه

 )( حق بهره برداري از محل کسب

 برابر عوارض کسب سالیانهپنج   5

 عوارض کسب سالیانهبرابر چهار   4

 تغییر صاحب محل

 عوارض جهت صدور پروانه ایثارگران

 قانون جامع ایثارگرا

برابر عوارض سالیانه جهت تغییر  2

 شغل

 برابر عوارض کسب سالیانهپنج   5

 برابر عوارض کسب سالیانهچهار   4

 تغییر صاحب محل

 عوارض جهت صدور پروانه ایثارگران

 قانون جامع ایثارگران

 برابر عوارض سالیانه جهت تغییر شغل 2

تغییر صاحب محل کسب بوده و -3تغییر شغل  -2صدور پروانه کسب جدید  -1عوارض فوق شامل : : 1تبصره 

 مبناي محاسبه عوارض کسب آن سالیانه می باشد.

ل تغییر شغ: صنوفی که محل کسب خود را جابجا نمایند مشروط به ارائه تسویه حساب محل قبل و عدم : 2تبصره 

سال از تاریخ واریز عوارض این کد مشمول پرداخت عوارض مجدد نخواهند بود. ولی  مابه  5مرتبه براي  3حداکثر 

 التفاوت عوارض مربوطه به متراژ محل جدید خود را بایستی پرداخت نمایند.

ه ده باشد بایستی نسبت بدر صورتیکه فردي در محلی فعالیت نموده ولی مبادرت به دریافت مجوز ننمو : 3تبصره 

پرداخت عوارض این کد اقدام و مالک موظف به دریافت تسویه حساب شهرداري از وي می باشد. و در غیر این 

 صورت باید این عوارض را خود  پرداخت نماید.

 –چوب فروشی  –آهن فروشی  –شامل : واحدهاي بلوك زنی  –انبارهاي متصل به واحدهاي صنفی  : 4تبصره 

انبارهاي ضایعات که از محیط باز استفاده تجاري می نمایند به ازاي هر متر مربع  –موزاییک سازي –مصالح فروشی 

 د: زیر محاسبه و دریافت می گرد مبالغبر اساس 

 ریال 11000000تا هزار متر مربع مساحت حداکثر    

 ریال 13200000از  هزار  متر مربع به باال 

 

قانون تشکیالت  وظایف و انتخابات شوراي اسالمی کشور و انتخاب  77و ماده  71ماده  16بند  - منشاء قانونی

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1با آخرین اصالحات و تبصره  1/3/75شهرداران مصوب 



 )    24 تعرفه شماره (

 تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست                                                                                                                                

 

 ریال -مبلغ                                                                                               عوارض بر محل فعالیت فعاالن اقتصادي غیر مشمول نظام صنفی

 

 

 نوع عوارض

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 توضیحات

 97سال  98سال 

انتخابات  قانون تشکیالت  وظایف و 77و ماده  71ماده  16بند  - منشاء قانونی 7،320،500 8052550 کلینیک ها

با آخرین اصالحات و  1/3/75شوراي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1تبصره 

 

 4،392،300 4831530 درمانکاه

 2،196،150 2415765 داروخانه

 3،660،250 4026275 دندانپزشکان متخصص

 2،928،200 3221020 دندانپزشکان عمومی

 2،662،000 2928200 پزشکان متخصص

 2،196،150 2415765 پزشکان عمومی

 1،996،500 2196150 دامپزشکی وداروخانه هاي دام

 3،993،000 4392300 آزمایشگاههاي طبی ورادیولوژي وپاتولوژي

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست



 تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست                                                                                                                           )24   تعرفه شماره (

 غیر مشمول نظام صنفی عوارض بر محل فعالیت فعاالن اقتصادي 

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 

 نوع عوارض
 000محاسبه عوارضماخذ و نحوه 

 توضیحات
 97سال  98سال 

برقراري تعرفه عوارض بر محل فعالیت بانکها در لیست فعاالن اقتصادي غیر صنفی ( براساس تعرفه قبل از ابطال وزیرمحترم  3،993،000 4392300 آموزشگاهاي تعلیم رانندگی ( با صدور گواهینامه )

 دفتر امور شهري و شوراها با استثناي بانک توسعه تعاون  18/2/97مورخ  10946/32/20کشور )نامه شماره 

 برابر عوارض نوسازي  4سرپرستی 

 نوسازي  برابر عوارض 3بانکها 

 برابر عوارض نوسازي  2باجه ها و موسسات اعتباري داراي مجوز 

قانون تشکیالت  وظایف و انتخابات شوراي اسالمی     77و ماده  71ماده  16بند  - منشاء قانونی 

صوب       شهرداران م شور و انتخاب  صره     1/3/75ک صالحات و تب قانون  50ماده  1با آخرین ا

   مالیات بر ارزش افزوده

  

 1،996،500 2196150 آموزشگاهاي تعلیم رانندگی( بدون  صدور گواهینامه

 1،996،500 2196150 آموزشگاها و مجتمع هاي زبان خارجی و کامپیوتر و

 1،996،500 2196150 آموزشگاهاي فنی و حرفه اي غیر دولتی

 3،993،000 4392300 استخر ها

 3،993،000 4392300 انبارها

 4،658،500 5124350 باربري (سنگین)بنگا هاي 

 22،462،000 24708200 بنگاهاي باربري (سبک)

 3،327،500 3660250 باسکولها

 6،655،000 7320500 تاالرهاي عروسی و پذیرائی

 4750000 4750000 -موسسات مالی و اعتباري -قرض الحسنه–بانکها 

 2،662،000 2928200 دفاتر خدمات مشترکین  مخابرات و پست

 2،662،000 3292300 دفاتر مهندسی سازمان نظام مهندسی

 3،993،000 4392300 دفاتر خدماتی فروش بلیط هواپیما و قطار

 1،996،500 2196150 دفاتر خدماتی فروش بلیط  اتوبوس

 2،662،000 2928200 دفاتر مشاور حقوقی و وکالي دادگستري



 تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست                                          )                              24  تعرفه شماره (

 

 غیر مشمول نظام صنفی عوارض بر محل فعالیت فعاالن اقتصادي

  

 نوع عوارض

 000ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

 توضیحات

 97سال  98سال 

 2،964،500 3260950 فعالیت دفاتر اسناد رسمیعوارض 

قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16بند - منشاء قانونی

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده  1

 

 
 

 1،633،500 1796850 عوارض فعالیت دفاتر رسمی ازدواج وطالق

 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 



 تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست                                                                                                 )                            24  تعرفه شماره (

 غیر مشمول نظام صنفی عوارض بر محل فعالیت فعاالن اقتصادي 

 استانداري اصفهان شوراي اسالمی شهر ورنامخواست شهرداري شهر ورنامخواست

 

 نوع عوارض

 محاسبه عوارضماخذ و نحوه 

 توضیحات

 97سال  98سال 

 3،993،000 4392300 دفاتر حج و زیارت

 1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16بند - قانونی  منشاء

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده 

 
 

 

 6،655،000 7320500 10دفاتر خدمات دولتی از قبیل صدور گذرنامه ، پلیس +

 4،658،500 5124350 دفاتر بیمه

 1،996،500 2196150 دفاتر

 2،662،000 2928200 دفاتر شرکتها، کارخانجات، موسسات بازرگانی

 1،996،500 2196150 دفاتر حسابرسی و مالی

 931،700 1024870 دارالترجمه

 1،996،500 2196150 سردخانه

 2،395،800 2635380 فروشگاهاي شرکت تعاونی ها

 1،331،000 1464100 کودك، پانسیون  نگهداري اطفال شیر خوارمهد 

 1،100،000 1210000 مسافرخانه

 1،996،500 2196150 کلوپهاي ورزشی غیر انتفاعی

 1،996،500 2196150 موسسات حفاري چاهاي عمیق و نیمه عمیق

 3،993،000 4392300 موسسات خدماتی

 11،550،000 12705000 نمایندگی فروش خودرو



درجه 2درجه 1نوع کسب

676،414579،784اتوخشکشوئی

773،045579،784اسباب بازي و سیسمونی کودك 

773،045579،784الکتریکی و برق کار ساختمان 

12،777،6000انبارهاي ضایعات آهن 

12،777،6000انبارهاي ضایعات پالستیک

676،414483،153آپاراتی و تعویض روغن 

966،306773،045آرایشگاه زنانه 

773،045579،784آرایشگاه مردانه 

966،306773،045آژانس تاکسی تلفنی 

1،932،6121،756،920آسیاب مواد پالستیکی

1،642،7211،352،828آسیاب برنجکوبی و آردي 

4،791،6003،993،000آهن فروشی

3،194،4002،795،100آهن فروشی اسقاطی

1،043،610869،675آهنگر و اتاق ساز ماشین 

676،414579،784آهنگري  سنتی 

773،045676،414بازیهاي رایانه اي

773،045579،784باطري ساز و سیم پیچ اتومبیل 

773،045579،784بستنی و آب میوه 

966،306773،045بلوك زن 

1،120،915869،675بنگاه دارو علوفه فروشی

تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست

واحدهاي صنفی که شهرداري در موعد مقرر پیگیري وصول عوارض از آنها ننموده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود

 و تعرفه زمان بدهی مالك عمل خواهد بود.

عنوان : عوارض کسب و پیشه شهر  ورنامخواست 
تعرفه عوارض کسب

سال 1398(مبلغ- ریال)

استــانـداري  اصفهــان شهردار ورنامخواست  شوراي اسالمی شهر ورنامخواست 



درجه 2درجه 1نوع کسب

تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست

واحدهاي صنفی که شهرداري در موعد مقرر پیگیري وصول عوارض از آنها ننموده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود

 و تعرفه زمان بدهی مالك عمل خواهد بود.

عنوان : عوارض کسب و پیشه شهر  ورنامخواست 
تعرفه عوارض کسب

سال 1398(مبلغ- ریال)

2،512،3961،932،612بنگاه معامالت امالك 

1،932،6121،739،351بنگاه میوه و تربار 

773،045579،784پارچه فروشی(بزازي) 

773،045579،784پخش مواد پروتئینی اعم از سوسیس و کالباس

579،7840پرنده فروشی

1،159،567966،306تاکسی بار تلفنی 

966،306773،045تراشکار

773،045579،784تزئینات داخلی و تودوزي اتومبیل 

1،159،567966،306تزئینات منزل و پرده دوزي

773،045579،784تعمیر تلفن و فروش موبایل 

773،045579،784تعمیر رادیاتور و کاربراتور

695،740483،153تعمیر رادیو تلویزیون 

773،045579،784تعمیر ساعت و ساعت فروشی 

1،932،6121،642،721تعمیر طال و نقره 

483،153289،892تعمیر کفش 

869،675676،414تعمیر کیلومتر و چکاب روغن ماشین

773،045676،414تعمیر لوازم خانگی 

676،414483،153تعمیر موتورسیکلت 

966،306773،045تعمیر موتورهاي آب کش

579،784386،522تعمیر وسایل گازسوز 
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درجه 2درجه 1نوع کسب

تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست

واحدهاي صنفی که شهرداري در موعد مقرر پیگیري وصول عوارض از آنها ننموده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود

 و تعرفه زمان بدهی مالك عمل خواهد بود.

عنوان : عوارض کسب و پیشه شهر  ورنامخواست 
تعرفه عوارض کسب

سال 1398(مبلغ- ریال)

966،306773،045توزیع انواع نوشابه غیرالکلی

1،932،6120توزیع سیمان 

1،642،7210توزیع کننده آلومینیوم و پروفیل

2،319،1341،932،612توزیع مواد شیمیائی 

4،831،5300تولیدکنندگان و فروشندگان الوار و پالت چوبی

1،043،610869،675تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك

869،675676،414تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك (بوتیک) 

1،546،0901،352،828تولیدکنندگان و فروشندگان دیوار و چهارچوب فلزي و پروفیل فلزي 

1،062،937773،045تولیدکنندگان و فروشندگان ظروف و میالمین

966،306773،045تولیدکنندگان و فروشندگان ظروف یکبار مصرف پالستیکی 

966،306773،045تولیدکنندگان و فروشندگان فیلترهاي روغن و هوا 

1،159،567966،306تولیدکنندگان و فروشندگان گل و گیاه 

1،546،0901،352،828تولیدکنندگان و فروشندگان ماکارونی 

1،546،0901،352،828تولیدکنندگان و فروشندگان مواد کاغذي و مقوا 

966،306773،045تولیدکنندگان و فروشندگان مواد لبنی

773،045579،784تولیدکنندگان و فروشندگان و پولک و نبات 

1،546،0901،352،828تولیدکنندگان و فروشندگان و توزیع بستنی کارخانه اي 

1،314،1760تولیدکنندگان و فروشندگان و توزیع نمک

1،159،567869،675چاپخانه 

773،045579،784چادر دوزي و سایبان 
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درجه 2درجه 1نوع کسب

تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست

واحدهاي صنفی که شهرداري در موعد مقرر پیگیري وصول عوارض از آنها ننموده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود

 و تعرفه زمان بدهی مالك عمل خواهد بود.

عنوان : عوارض کسب و پیشه شهر  ورنامخواست 
تعرفه عوارض کسب

سال 1398(مبلغ- ریال)

869،675579،784حجاري(سنگ تراشی)

579،7840حکاکی مهرهاي پالستیکی

579،784386،522حلیم و کله پزي و جگرکی 

966،306773،045خدمات آشپزي

885،781708،624خدمات کامپیوتري و فروش لوازم آن 

695،740541،131خرازي

773،045579،784خطاطی و تابلو نویسی 

966،306773،045خوارو بار فروشی 

676،414483،153خیاطی زنانه

676،414483،153خیاطی مردانه 

869،675676،414درب و پنجره ساز پروفیل و آلومینیوم

1،546،0901،352،828دفتر خدمات و کرایه ماشین آالت سنگین 

966،306676،414دفتر داربست فلزي

1،642،7211،449،460رستوران چلوکبابی 

1،314،1761،043،610رشته سازي

966،306773،045رنگ و ابزار فروشی 

1،314،176966،306ریخته گري 

773،045579،784زیروبندسازي

579،7840ساندویچی

579،784483،153سبزي فروشی
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درجه 2درجه 1نوع کسب

تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست

واحدهاي صنفی که شهرداري در موعد مقرر پیگیري وصول عوارض از آنها ننموده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود

 و تعرفه زمان بدهی مالك عمل خواهد بود.

عنوان : عوارض کسب و پیشه شهر  ورنامخواست 
تعرفه عوارض کسب

سال 1398(مبلغ- ریال)

966،306773،045سمساري

773،045579،784سیم پیچی 

773،045676،414شبکه ساز درب کرکره 

773،045579،784شیرینی فروشی

676،414483،153شیشه بر ساختمان 

773،045676،414صافکار اتومبیل 

2،898،9182،319،134طال و جواهر فروشی

579،7840عطاري 

773،045579،784عکاسی و فروش لوازم عکاسی

1،197،9001،118،040عمده فروش مواد غذایی

966،306773،045عینک سازي و عینک فروشی

579،784386،522فتوکپی و زیراکس 

1،352،8281،159،567فرش و موکت ـ فرش ماشینی 

695،740483،153فروش پتو ، تشک و ابري

773،045579،784فروش روي ـ مس

773،045579،784فروش سموم دفع آفات و نباتات

1،159،567966،306فروش فوم هاي ساختمانی

869،675676،414فروش کیف و کفش 

869،675676،414فروش گل نرده 

773،045579،784فروش گلهاي مصنوعی و تزئینی 
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درجه 2درجه 1نوع کسب

تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست

واحدهاي صنفی که شهرداري در موعد مقرر پیگیري وصول عوارض از آنها ننموده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود

 و تعرفه زمان بدهی مالك عمل خواهد بود.

عنوان : عوارض کسب و پیشه شهر  ورنامخواست 
تعرفه عوارض کسب

سال 1398(مبلغ- ریال)

966،306773،045فروش الستیک اتومبیل 

869،675676،414فروش لوازم آرایشی ـ بهداشتی

869،675676،414فروش لوازم بهداشتی ساختمان 

1،159،567966،306فروش لوازم چینی منازل 

1،352،8281،159،567فروش لوازم خانگی 

869،675676،414فروش لوازم صوتی و تصویري

966،306773،045فروش لوازم طبی و بیمارستان 

966،306773،045فروش لوازم کادوئی

966،306773،045فروش لوازم مهندسی و اداري 

695،740541،131فروش لوازم و ظروف پالستیکی 

773،045579،784فروش لوازم ورزشی

1،159،567966،306فروش لوازم یدکی اتومبیل

869،675676،414فروش لوازم یدکی موتورسیکلت

2،512،3961،932،612فروش مصالح ساختمان 

1،043،610869،675فروش مصنوعات چوبی

966،306773،045فروش مواد غذائی 

966،306773،045فروش موتورسیکلت 

483،153386،522فروش و تعمیر دوچرخه 

773،045579،784فروش و تعمیر لوازم موسیقی 

966،306773،045فروش و تولید فرش دستباف
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درجه 2درجه 1نوع کسب

تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست

واحدهاي صنفی که شهرداري در موعد مقرر پیگیري وصول عوارض از آنها ننموده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود

 و تعرفه زمان بدهی مالك عمل خواهد بود.

عنوان : عوارض کسب و پیشه شهر  ورنامخواست 
تعرفه عوارض کسب

سال 1398(مبلغ- ریال)

1،120،915869،675فروش و تولید لوازم قطعات الکترونیک 

773،045579،784فروش و کرایه لباس عروس 

966،306773،045قالی شوئی

869،675676،414قصابی گاوي

966،306773،045قصابی گوسفندان 

966،306773،045قنادي 

579،784483،153قهوه خانه سنتی

966،306773،045قیروگونی و ایزوگام و آسفالت کار

2،715،2402،236،080کارتن و جعبه سازي 

966،306773،045کافی نت 

966،306773،045کابینت ساز 

1،932،6121،739،351کارگاه تیرچه و بلوك 

2،512،3962،319،134کارگاههاي سنگ بري و سنگ فروشی 

2،395،8001،932،612کارواش اتومبیل

5،797،8364،831،530کاروانسرهاي فروش دام زنده 

1،546،0901،159،567کاشی و سرامیک و  نمایندگی آن 

773،045579،784کانال ساز کولر 

773،045579،784کبابی و بریانی

579،784483،153کتابفروشی و لوازم التحریر

966،306773،045کچ بري پیش ساخته 
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درجه 2درجه 1نوع کسب

تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست

واحدهاي صنفی که شهرداري در موعد مقرر پیگیري وصول عوارض از آنها ننموده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود

 و تعرفه زمان بدهی مالك عمل خواهد بود.

عنوان : عوارض کسب و پیشه شهر  ورنامخواست 
تعرفه عوارض کسب

سال 1398(مبلغ- ریال)

966،306773،045کرایه دهنده لوازم پذیرائی

579،784386،522کیلدساز

676،414483،153گرمابه هاي عمومی 

579،784386،522لحاف دوزي و پنبه زنی

773،045579،784لنت کوبی

1،352،8281،159،567لوالب سازي

1،043،610869،675لوله کشی کامیون 

676،414483،153لوله کش آب 

966،306773،045لوله کش گاز منازل و ادارات 

1،642،7211،493،382مخزن و تانکر سازي

966،306773،045مرغ و ماهی فروشی

869،675676،414مکانیک ماشینهاي بنزینی 

1،043،610869،675مکانیک ماشینهاي دیزلی

1،120،915869،675مکانیک ماشینهاي راه سازي

966،306676،414مکانیک ماشینهاي کشاورزي

1،159،567966،306موزائیک ساز

773،045579،784میوه فروشی

1،120،915869،675نان ساندویچ پزي

579،784386،522نانوائی

966،306773،045نجار مصنوعات چوبی 
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درجه 2درجه 1نوع کسب

تعرفه عوارض شهرداري ورنامخواست

واحدهاي صنفی که شهرداري در موعد مقرر پیگیري وصول عوارض از آنها ننموده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود

 و تعرفه زمان بدهی مالك عمل خواهد بود.

عنوان : عوارض کسب و پیشه شهر  ورنامخواست 
تعرفه عوارض کسب

سال 1398(مبلغ- ریال)

773،045579،784نقاشی اتومبیل 

676،414483،153نقاشی ساختمان 

3،865،2242،898،918نمایشگاه اتومبیل

1،159،567966،306نمایشگاه مبل و کمد

773،045579،784نمایندگی توزیع کپسول گاز

966،306773،045ویدئو کلوپ 

480،0000شارژ کپسول آتش نشانی

720،0000شارژ کپسول اکسیژن
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