
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1399 سال 1399 سال 1398مصوب سال 

532%8.4%15%15

533%3.5%5%5

534%7%10%10

535%5%7%7

536%3.5%5%5

537140,000700,000700,000

538350,0001,000,0001,000,000

539140,000500,000500,000

5406 % 6 % 6 % 

541

فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمي شهر :        مسئول در آمد 

شهرام احمد پوراسماعيل عبادي فرامرز مهدوي    

  با کاربري اداري 

 با کاربري صنعتي و غيره 

مرتضي کشاورز کلهر

در آمد حق بازدید داخل شهر

(براي هرفقره  )عوارض بر صدور پروانه  ساختماني

باري بدهي هاي ناشي از عوارضات جایزه خوش حسابي اعمال نماید%20شهرداري مجاز است در مناسبتهاي ملي و مذهبي در طول سال با اعالن عمومي در مقاطع مختلف طي سال جهت تشویق شهروندان تا سقف 

    تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

(بر اساس عرصه و اعياني )بهاي خدمات پاسخ گویي 

  با کاربري مسکوني

(جهت هر متر مربع )بهاي خدمات دفاتر نقشه کشي 

43:         صفحه 

توضيحاتشــــــــــــــرح    عــــــــــــــــــوارضرديف 

:   مدیرامور مالي 

                محمد مرادي 

  با کاربري تجاري و کارگاهي 

(عوارض تعرفه فعلي  )عوارض  صدور پروانه المثني 

شهردار آبيک     

در آمد حق بازدید خارج شهر 



ارقام بريال مي باشد 

44:         صفحه 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1399 سال 1399 سال 1397مصوب سال 

542240p840p840p

543210P600P600P

54466P200P200P

54590P150P150P

546360P1000P1000P

547

548---400p400p

549---240p240p

550---250p250p

:فرماندار آبيک :       رئيس شوراي اسالمي شهر :   مسئول در آمد      

شهرام احمد پوراسماعيل عبادي فرامرز مهدوي

اداري به تجاري

.پنجاه درصد سهم شهرداري از ارزش افزوده  ناشي از هر نوع تغيير کاربري طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري  مي باشد

:    شهردار آبيک 

                       محمد مرادي 

:مدیر امور مالي 

مرتضي کشاورز کلهر

کارگاهي به تجاري

 سایر کاربري به مسکوني

هر کاربري به کار بري دیگر

سایر کاربري ها به تجاري 

ج

.اراضي و امالکي که در طرح تفضيلي کاربریشان تغيير کرده  ، با احتساب دو درصد  ردیف هاي  فوق به کاربري قبلي  در طرح جامع  تغيير یابد

رديف 

  زراعي به صنعتي کارگاهي و مراکز خرد کشاورزي

  مسکوني به تجاري 

    تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري 

توضيحات شــــــــــــــرح    عــــــــــــــــــوارض


