
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1400 سال 1400 سال 1399مصوب 

48720p20p20p110202

48827p27p27p110202

48922p22p22p110202

49011p11p11p110202

49116p16p16p110202

49224p24p24p110202

49358p58p58p110203

49472p72p72p110203

49580p80p80p110204

496116p116p116p110204

49768p68p68p110204

498116p116p116p110204

فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمي شهر 

شهرام احمد پورفرانک فيض الهي

شــــــــــــــــرح    عـــــــــــــــــوارضرديف 

                                      محمد مراديفرامرز مهدوي

(در ارتفاع)عوارض مازاد بر تراکم اداری و غیره

(به ازاي هر متر مربع)عوارض  پذیره هتل ها مسافرخانه ها و اماکن گردشگري  

:         شهردار آبيک 

مرتضي کشاورز کلهر

:   مدیرامور مالي :        مسئول در آمد 

 تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

کد درآمدي

(در ارتفاع)عوارض مازاد بر تراکم مسکونی 

عوارض پذیره زیر زمین

عوارض پذیره همکف

عوارض پذیره 

عوارض پذیره اول و به باال

عوارض پذیره انباری

فضا های تجاری واقع در هتل و غیره

40:         صفحه 

(به ازاي هر متر مربع)عوارض پروانه ساختمان پزشکان و حرف وابسته 

(هر مترمربع)عوارض  مازاد بر تراکم  و سطح اشغال 

(افزایش سطح اشغال)عوارض  مازاد بر تراکم مسکونی 

(افزایش سطح اشغال)عوارض مازاد بر تراکم اداری و غیره

(افزایش سطح اشغال)عوارض مازاد بر تراکم تجاری

(در ارتفاع)عوارض مازاد بر تراکم تجاری 



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1400 سال 1400 سال 1399مصوب سال

49975p75p75p110214

500110p110p110p110214

501120p120p120p110214

50275p75p75p110214

50310p10p10p110214

50416p16p16p110214

50516p16p16p110214

50626p26p26p110214

5074p4p4p110214

50830p30p30p110214

50962p62p62p110213

510130p130p130p110213

511104p104p104p110213

512300p  300درحياطp-200p260درحياط   گذرp-1200p110205 گذر

513720p  720گذر p-480pگذر620  درحياط p-300p110205درحياط

514600p600گذر p-400pگذر520درحياط p-250p110205درحياط

515420p280گذر p-280pگذر240درحياط p-170p110205درحياط

:فرماندار آبيک :       رئيس شوراي اسالمي شهر 

شهرام احمد پورفرانک فيض الهي

 صنعتی و سایر

 واحد  اداری وغیره

(اعیانی   ) با کاربری تجاری

(اعیانی   )  با کاربری اداری

(اعیانی   ) با کاربری صنعتی و غیره 

امالک واقع در بلوار طالقانی 

(اعیانی  ) با کاربری مسکونی 

(اراضی ) با  کاربریها  صنعتی 

                 تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

(اراضی ) با  کاربریها اداری و  غیره 

شـــــــــــــــرح    عــــــــــــــــوارض

(اراضی )  با کاربری تجاری 

(اراضی ) با کاربری مسکونی 

41:         صفحه 

رديف 

                                   محمد مرادي فرامرز مهدوي

:شهردار آبيک   

مرتضي کشاورز کلهر

:مدیر امور مالي :        مسئول در آمد 

 واحد مسکونی 

 تجاری

اداری

سایر امالک

مسکونی 

 واحد تجاری 

کد درآمدي

 بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از  تفکيک  اراضي و اعياني

عوارض  کسري حد نصاب تفکيک کليه کاربري ها

(موردي که امکان تامين وجود ندارد 6)ارزش افزوده تامين پارکينگ 

(در معبر)عوارض بالکن  


