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 و مشاغل خاص وغير صنفی و صنوف مشمول قانون نظام صنفي عوارض ساليانه محل كسب براي مشاغل -(3-1تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 
عوارض سالیانه محل کسب 

و صنوف مشمول  برای مشاغل
 قانون نظام صنفی

 بر اساس جداول پیوست فصل سوم

اید تعیین ارائه نم ها ضریب شغل بر اساس نوع شغل و میزان خدماتی که شهرداری بایستی به آن(: 1بند )
 که در جداول پیوست فصل سوم مشخص گردیده است . 

 شود. میهر شهر تعیین  شهرسازیبر اساس ضوابط حداقل مبنای محاسبه عوارض واحد کسبی  : (2بند )
 .باشد. میضریب موقعیت ملک  S: (3بند )
 باشد. میضریب مساحت واحد کسبی   T (:4)بند 
 باشد. میمطب پزشکان، خدمات الکترونیک دولت، و اسناد رسمی منظور از مشاغل خاص اعم از (: 5بند)
ی سوخت مانند تجاری، خدماتی، پلیس به ها  واقع در جایگاه ها  (: عوارض سالیانه سایر کاربری6بند)

 و ... مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد. 10اضافه 
 1394در سال عامالتی برابر است با قیمت منطقه ای بر اساس دفترچه ارزش م p( : 7بند)

2 

عوارض سالیانه محل فعایت 
غیر مشمول  برای مشاغل

 قانون نظام صنفی

 بر اساس جداول پیوست فصل سوم

3 
عوارض سالیانه انباری مجزا از 

 واحدکسبی و بالکن تجاری
2 ×T  ×p30%  

4 
های سوخت  عوارض جایگاه

متعلق یا در اجاره اشخاص 
 حقیقی یا حقوقی

 000/000/1 × تعداد نازل

5 
عوارض سالیانه بر محل 

 مشاغل خاصفعالیت 
25% ×T  ×p20% 
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 عوارض تغيير شغل و افتتاح محل کسب  - (3-2)تعرفه شماره 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

عوارض افتتاح  بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نمودهچنانچه شهرداری  : (1بند ) برابر عوارض سالیانه شغل جدید 5 عوارض تغییر شغل 1
باشد در غیر این صورت بر  میکسب بر مبنای سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب 

گردد. چنانچه مؤدی دارای سابقه پرداخت عوارض  میاساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام 
جاری و نیز شغل مورد استعالم باشد مالک محاسبه صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در واحد ت

عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و یا ارائه برگ تشخیص مالیاتی در شغل 
 باشد.  میمورد نظر 

 

 برابر عوارض سالیانه شغل موردنظر 10 عوارض حق افتتاح محل کسب 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


