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تعرفه عوارض شهرداری نی ریز جهت
اجراء در سال 1398

به اطالع شهروندان محترم شهرستان نیریز میرساند در راستای

اجرای ماده  47قانون شهرداری و باستناد تبصره یک ماده  50قانون
مالیات بر ارزش افزوده و بندهای  16و  26ماده  80و ماده  85قانون
تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران بند  26ماده  55و ماده  74قانون شهرداری ودستورالعملها
و آئیننامههای اجرائی و باستناد بند  9ماده  80قانون تشکیالت،
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران مصوبه
 1375و اصالحات بعدی آن و همچنین مستند به ماده  30آئیننامه
مالی شهرداریها  ،تعرفههای مصوب عوارض شهرداری نیریز که در
اولین جلسه ،طی بند  1صورتجلسه شماره  117مورخ  97/10/29به
تصویب و تأیید و موافقت اعضای محترم شورای اسالمی شهر نیریز
و ابالغیه استانداری محترم فارس جهت اجراء در سال  1398رسیده
است ،برای اطالع عموم شهروندان و ذینفعان آگهی و اعالن عمومی
میگردد .
حامد فرغت -شهردار نی ریز
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اطالعیه اعالن عمومی تعرفه عوارض شهرداری نی ریز جهت اجراء در سال 1398
عناوین عوارض :
تعرفه شماره  -1عوارض زیربنا (در حد تراکم) مسکونی
بصورت تک واحدی
تعرفه شماره  -2عوارض زیربنا (درحد تراکم)
مجتمعها و آپارتمانهای مسکونی
تعرفه شماره  -3عوارض زیربنا (در حد تراکم) برای
کاربریهای غیرمسکونی ( تجاری ) از نوع تک واحدی
تعرفه شماره  -4عوارض زیربنا (در حد تراکم) برای
کاربریهای غیر مسکونی ( تجاری ) از نوع چند واحدی
تعرفه شماره  -5عوارض زیربنا (درحد تراکم) برای
کاربریهای غیر مسکونی (اداری) از نوع تک واحدی
تعرفه شماره  -6عوارض زیربنا (درحد تراکم) برای
کاربریهای غیر مسکونی (اداری) از نوع چند واحدی
تعرفه شماره  -7عوارض زیربنا (در حد تراکم) برای

تعرفه شماره  : 1عوارض زیربنا (در حد تراکم) مسکونی بصورت تک واحدی

کاربریهای غیر مسکونی ( صنعتی ) از نوع تک واحدی

تعرفه شماره  -14عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا

تعرفه شماره  -8عوارض زیربنا (در حد تراکم) برای

تغییر طرح های مصوب شهری

کاربریهای غیر مسکونی (صنعتی) از نوع چند واحدی

تعرفه شماره -15عوارض مشاغل براساس نوع شغل،

تعرفه شماره  -9عوارض زیربنا (درحد تراکم) برای

محل جغرافیایی ملک  ،مساحت ملک.

کاربریهای غیر مسکونی (هتلها ،تفریحی و

تعرفه شماره  - 16عوارض تغییر شغل و حق افتتاح

توریستی ،اماکن گردشگری و مسافرخانهها )

محل کسب

تعرفه شماره  -10عوارض زیربنا (در حد تراکم) برای

تعرفه شماره  -17عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از

کاربریهای غیرمسکونی (واحدهای آموزشی ،درمانی،

تابلوهای معرفی

انتظامی ،حمل و نقل و انبارداری ،مذهبی ،ورزشی،

تعرفه شماره  - 18عوارض صدور مجوز احداث

فرهنگی ،هنری)

تأسیسات شهری ( دکل وآنتن های (  ) BTSو

تعرفه شماره  -11عوارض حصارکشی و دیوار کشی و

تجهیزات مخابراتی؛ ترانسفورماتورها؛ پست های

مجوز احصار برای امالک فاقد مستحدثات

مخابراتی و) ...

تعرفه شماره  -12عوارض مازاد بر تراکم برایدو بخش

تعرفه شماره  -19عوارض قطع اشجار تعرفه شماره

مسکونی و غیر مسکونی

 -20عوارض سالیانه موتورسیکلتها

تعرفه شماره  -13عوارض بالکن و پیش آمدگی

تعرفه شماره  -21عوارض بر حق مشرفیت

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir

تعرفه شماره  : 9عوارض زیربنا(درحد تراکم) برای کاربریهای غیرمسکونی
(جهت هتل ها،تفریحی و توریستی و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها)

تعرفه شماره  : 13عوارض بالکن و پیش آمدگی

ادامه توضیحات تعرفه شماره  : 15عوارض مشاغل براساس نوع شغل  ،محل
جغرافیایی ملک ،مساحت ملک

توضیحات

تعرفه شماره  : 5عوارض زیربنا(درحد تراکم) برای کاربریهای غیرمسکونی
( اداری از نوع تک واحدی )

تعرفه شماره  : 10عوارض زیربنا (درحد تراکم) برای کاربریهای غیرمسکونی (واحدهای
آموزشی ،درمانی  ،انتظامی  ،حمل و نقل و انبارداری  ،مذهبی ،ورزشی ،فرهنگی ،هنری)
تعرفه شماره  : 14عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری

تعرفه شماره  : 2عوارض زیربنا(درحد تراکم) مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی

یکشنبه  14بهمن 1397
 3فوریه  / 2019شماره 220
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اطالعیه اعالن عمومی تعرفه عوارض شهرداری نی ریز جهت اجراء در سال 1398

 2/14904صفحه

تعرفه شماره  : 6عوارض زیربنا (درحد تراکم) برای کاربریهای غیرمسکونی
(اداری از نوع چند واحدی)
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منشاء قانونی

بند  16ماده  80قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران
مصوب  1375با اصالحیههای بعدی ودادنامههای فوقالذکر هیأت عمومیدیوان عدالت اداری

*نمایشگاههای فصلی پوشاک ،ارزاق ،لوازم صوتی ،تصویری و خانگی و مواردمشابه
*شرکتها و نمایندگیهای انواع خودرو خارجی و ایرانی
*شرکتها و نمایندگیهای فروش بلیط هواپیما ،قطار و اتوبوس
*دفاتر شرکتهای بازرگانی ،تجاری ،تولیدی ،خدماتی،
*تعاونیهای توزیع ،مصرف ادارات و سازمانها و بخش خصوصی
*شرکتها و موسسات تبلیغی ،سینماها ،تئاترها
*مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی
*دفاتر شرکتها و موسسات سیاحتی و جهانگردی ،زیارتی
*دفاتر روزنامه ،مطبوعات ،موسساتدارالترجمه
*مهدکودکها ،پانسیونها و...
*دانشگاهها و موسسات آموزشی غیرانتفاعی
* مطب پزشکان،داروخانهها ،کلینیکها و مراکز بهداشتی و آزمایشگاهها
*کلینیکهایدامپزشکی ،آمبوالنس خصوصی و..
*موسسات فیزیوتراپی ،ماساژ طبی ،پرورش اندام ،رادیولوژی و...
*دفاتر اسناد رسمی -دفاتر وکالی دادگستری
*خدمات خودپرداز بانک
تبصره) چنانچه مشاغلی مشمول یا غیرمشمول قانون نظام صنفیدر شهر موجود باشد بگونه ای کهدر این بند
قید نشده باشد ،عوارض مربوط به این بند با تشخیص شهرداری و حتی االمکان بر اساس نزدیکترین مشاغل قید
شدهدر این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.
بند ( :)2دادنامه های شماره  355مورخ  97/3/1و شماره  933الی  935مورخ  97/4/12هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.
بند ( :)8هیأت عمومیدیوان عدالت اداری طیدادنامه های شماره  113مورخ  87/2/29و شماره  1033مورخ
 96/10/12و شماره  1052مورخ  96/10/19اداری وضع عوارض کسب و پیشه(عوارض محلی) از بانکهای
دولتی ،خصوصی ،صتدوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را منطبق بر قانون ودر حدود اختیارات
شورای شهر تشخیصداده است.
بند ( :)9هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره  1136مورخ  96/11/3وضع عوارض مشاغل از
جملهدفاتر اسناد رسمی را منطبق بر قانون ودر حدود اختیارات شورای شهر تشخیصداده است.
تبصره ( : )1چنانچه متصدی واحد کسب و پیشهدارای پروانه کسبی مغایر با فعالیت موجود باشد مالک محاسبه
عوارض فعالیت فعلی می باشد و ارتباطی با پروانه کسب صادره ندارد .
تبصره ( : )3در خصوص عوارض سالیانه کسب و پیشه نیز  %5عوارض سالیانه به عنوان تامین تجهیزات آتش
نشانی وصول می گردد .

ادامه تعرفه شماره  :17عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی

عوارض تابلوهای منصوب به پشت بام

تبصره :در صورتیکه انجام تبلیغات غیرمحاسبه عوارض بر مبنای بیلبورد تبلیغاتی انجام می گردد به ازایء هر متر مربع
روزانه ( )P5
تبصره:در مورد تابلوهایی کهدر پشت بام مغازه ها یا فروشگاهها طوری نصب شده که از میدان یا خیابان اصلی قابل رویت
باشد باالترین قیمت منطقه بندی پالک عمل محاسبه عوارض خواهد بود.
تبصره (:)1دادنامه های شماره  153مورخ  96/2/26و شماره  551مورخ  92/8/20هیأت عمومیدیوان عدالت اداریدر
خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.
تبصره ( :)2به استناد بند  27ماده  55و ماده  92قانون شهرداری و بند  25ماده  80قانون شوراها و همچنین نامه شماره
 24836مورخ  97/5/24معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری های کشور این عوارض قابل وصول است.
تبصره ( :)3وصول این عوارض شامل اداراتدولتی و بیمارستانهایدولتی نخواهد شد.
تبصره ( :)4عوارض صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است.
تبصره ( :)5کلیه مالکین تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم از شهرداری اقدام نماینددر غیر
این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام خواهد نمود .در
صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.

تعرفه شماره  : 18عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری ( دکل های مخابراتی ،
ترانسفورماتورها  ،پست های مخابراتی و )....

تعرفه شماره  : 19عوارض قطع اشجار

تعرفه شماره  : 16عوارض تغییر شغل و حق افتتاح محل کسب

تعرفه شماره  : 11عوارض حصار کشی و دیوار کشی و مجوز احصار
برای امالک فاقد مستحدثات

تعرفه شماره  : 15عوارض مشاغل براساس نوع شغل  ،محل جغرافیایی ملک  ،مساحت ملک

تعرفه شماره  : 3عوارض زیربنا (در حد تراکم) برای کاربریهای غیرمسکونی( تجاری )
از نوع تک واحدی

تعرفه شماره  : 7عوارض زیربنا(در حد تراکم) برای کاربریهای غیرمسکونی
( صنعتی از نوع تک واحدی )

تعرفه شماره  : 20عوارض سالیانه موتورسیکلت ها

تعرفه شماره  :17عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی

تعرفه شماره  : 12عوارض تراکم برای دو بخش مسکونی
و غیر مسکونی

تعرفه شماره  : 4عوارض زیربنا (در حد تراکم) برای کاربریهای غیرمسکونی
(تجاری از نوع چند واحدی)

توضیحات

تعرفه شماره  :8عوارض زیربنا (در حد تراکم) برای کاربریهای غیرمسکونی
( صنعتی از نوع چند واحدی )

شهرداری نیریز -بهمن ماه 1397 -

بند( :)1لیست مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی موضوع ردیف یک تعرفه مطابق مشاغل
تعریف شده اصناف می باشد .
بند( :)2مشاغل موضوع ردیف  2عوارض به شرح ذیل می باشند:
*بانکها ،موسسات مالی واعتباری ،تعاونی اعتباری ،قرضالحسنهها ،موسسات حسابرسی،
موسسات حقوقی ،نمایندگیدفاتر بیمهها،دفاتر مهندسی و موارد مشابه
جایگاه سوخت (بنزین ،گاز ،نفت گاز) ،جایگاه سیلندر پرکنی گاز
*آموزشگاههای زبان ،کنکور ،مهارتآموزی و موارد مشابه
*حقالتوزین (باسکولها)
*آموزشگاههای رانندگی
توساز ،جمعآوری زباله ،فضای سبز و
*پیمانکاران اجرای پروژههای عمرانی ،ابنیه ،مطالعاتی ،ساخ 
هر قراردادی که مشمول بیمه باشد.
*باشگاه و آموزشگاههای ورزشی ،هنری ،نقاشی* ،موسیقی ،خیاطی و موارد مشابه
*دفاتر پیشخواندولت،دفاتر خدماتدولت،دفاتر پستی و موارد مشابه
*بنگاههای باربری،دفاتر باربری
*تاالرهای پذیرایی ،هتلها ،متلها ،هتل آپارتمانها
*رستورانها ،کترینگها ،فروش غذا
*استخرهای شنا عمومی
*دفاتر تاکسیهای اینترنتی
پ و تکثیر ،چاپخانهها ،انتشارات و موارد مشابه
*شرکتهای تای 

تعرفه شماره  : 21عوارض بر حق مشرفیت
 -1مودیانی که مدارک مورد نیاز و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات پسماند خود را در
مهلت تعیین شده پرداخت نمایند مشمول  %20تخفیف عوارض تابلودر سال جاری می شوند.
 -2بانکها و موسسات اعتباری و دفاتر مرکز شرکتها ونمایندگیهای بیمه از پرداخت عوارض یک تابلو با عرض ساختمان و
ارتفاع  120تا  130معاف و مازاد بر آن براساس تابلوهای شناسایی محاسبه می شود ودر صورتداشتن تابلویدوم عوارض آن
براساس تابلو تبلیغاتی محاسبه خواهد شد.
 -3چنانچهدر ذیل تابلوهای شناسایی ( اعم از مجوز یا بدون مجوز) نام و تصویر یک نوع کاالی خاصدرج شده باشد آن قسمت از
تابلو که به صورت تبلیغاتی می باشد مشمول عوارض تبلیغاتی ( طبق ضوابط تابلوهای تبلیغاتی ) و مابقی ظبق ضوابط تابلوهای
شناساسی با اعمال معافیت ) محاسبه میگردد.
 -4تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع آوری و یا تعویض گردد در غیر اینصورت
شهرداری راسا اقدام به جمع آوری خواهد نمود و هزینه های جمع اوری به اضافه  %15در زمان تحویل تابلوهای جمع آوری
شده به مالک اخذ خواهد شد  ،و در صورت تکرار مورد جمع آوری و ضبط می گردد .
 -5در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب مالک موظف به جمع آوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع آوری
شهرداری نسبت به جمع آوری تابلو و هزینه های جمع آوری به اضافه %15در زمان تحویل اخذ خواهد شد  ،ودر صورت تکرار
نصب مورد جمع آوری و ضبط می گردد .
عوارض تابلوهای پشت بام بانکها  -شرکتهایدولتی -مخابرات موسسات مالی و اعتباری 100 Pو همچنین فروشگاهها ومجتمع تجاری و
مسکونی و  ...که به صورت تابلو -بیلبورد و اسنندداشته باشند و تبلیغات مرتبط با همان واحد راداشته باشد منوط به اخذمجوز از سازمان
شهرداری رفاهی -تفریحی شهرداری نی ریز با ضریب  p40ودر صورت کسب مجوز با پرداخت یکسال کامل از ابتدای سالدوم با ضریب P
 ( 30در صورتیکه قبل از نصب عوارض پرداخت گردد با مجوز محاسبه می شود) ( با انعقاد قرارداد و بنای ماندگاری)
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