
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1399 سال 1399 سال 1398مصوب سال 

5512,4007,0007,000

55224,00070,00070,000

55318,00048,00048,000

55415,00040,00040,000

55515% 15% 15% 

55630% 30% 30% 

55740% 40% 40% 

فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمي شهر :        مسئول در آمد 

شهرام احمد پوراسماعيل عبادي فرامرز مهدوي    

(هر متر مربع اعیانی)عوارض بر صدورپایان کار ساختمانی    با کاربرهای صنعتی و کارگاهی  

                                               محمد مرادي 

:   مدیرامور مالي 

(هر متر مربع اعیانی)عوارض بر صدورپایان کار ساختمانی    با کاربری تجاری  

عوارض تمدید پروانه های ساختمانی بعد از سال سوم

(هر متر مربع اعیانی)عوارض بر صدورپایان کار ساختمانی    با کاربری اداری و غیره  

(عوارض متعلقه صدور پروانه سالجاري)عوارض تمدید   پروانه هاي ساختماني  

عوارض تمدید   پروانه های ساختمانی بعد از سال اول  

عوارض تمدید   پروانه های ساختمانی  بعد از سال دوم 

(هر متر مربع اعیانی)عوارض بر صدورپایان کار ساختمانی  با کاربری مسکونی  

توضيحات 

شهردار آبيک     

مرتضي کشاورز کلهر

45:       صفحه 

شـــــــــــــــــرح    عــــــــــــــــــوارضرديف 

عوارض بر صدورپایان کار ساختماني  

  تعرفه عوارض شهرداري آبيك 



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1399 سال 1399 سال 1398مصوب سال 

56236,000300,000300,000

56346,000370,000370,000

56450,000400,000400,000

56569,000550,000550,000

دو برابر ردیف مربوطهدو برابر ردیف مربوطهدو برابرردیف مربوطه566

ردیف مربوطه % 50ردیف مربوطه % 50ردیف مربوطه % 56750

ردیف مربوطه  %50ردیف مربوطه  %50ردیف مربوطه  56850%

569

فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمي شهر :        مسئول در آمد 

شهرام احمد پوراسماعيل عبادي فرامرز مهدوي    

 درصد1

 درصد1

 درصد1

46:        صفحه 

 درصد1 درصد1(عرصه و اعياني مسکوني   )عوارض بر صدور استعالم بانکي  558

(عرصه و اعياني تجاري و اداري  )عوارض بر صدور استعالم بانکي 559

شـــــــرح    عـــــــوارض توضيحات رديف 

  تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

(عرصه و اعياني صنعتي و غيره   )عوارض بر صدور استعالم بانکي  560

 درصد1

(%20* خدمات ردیف مربوطه*متراژ اعياني )  خدمات طبقات باالي همکف جهت هر یک از ردیف هاي فوق 

اراضي با کاربري صنعتي و اداري  داراي هریک  از موقعيت هاي فوق الذکر که باشند به ازاي هر متر مربع زمين

 درصد1 درصد1

اراضي با کاربري تجاري ،کارگاهي داراي هریک  از موقعيت هاي فوق الذکر که باشند به ازاي هر متر مربع زمين

در آمد حاصل از خدمات زیر سازي وآسفالت معابر 

 متري به ازاي هر متر مربع زمين10و6،8اراضي با کاربري مسکوني واقع در بر کوچه وخيابانهاي با عرض

درصد1 درصد1 درصد1(عرصه و اعياني)عوارض بر صدور گواهي عدم خالف ساختماني 561

 درصد1

اراضي با کاربري مسکوني واقع در بربلوارها به ازاي هر متر مربع زمين

متري به ازاي هر متر مربع زمين18 و 14،12،16اراضي با کاربري مسکوني واقع در بر کوچه وخيابانهاي با عرض

 متري به ازاي هر متر مربع زمين30و24،20اراضي با کاربري مسکوني واقع در بر کوچه وخيابانهاي با عرض

شهردار آبيک     

مرتضي کشاورز کلهر                                              محمد مرادي 

 ساختمانهاي داراي پروانه یا پایان کار ساختماني و یا داراي آراي کميسيون ها و یا   استعالم از دفترخانه یا بانکها

:   مدیر امور مالي 



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1399 سال 1399 سال 1397مصوب سال 

570463,000720,000720,000

5712,777,0003,610,0003,610,000

57266,000200,000200,000

قيمت منطقه اي %10قيمت منطقه اي %10قيمت منطقه اي 5731/1%

574265,000500,000500,000

5751,330,0003,000,0003,000,000

K=8ضریب K=8ضریب K=4ضریب 576

K=16ضریب K=16ضریب K=8ضریب 577

K=12ضریب K=12ضریب K=6ضریب 578

K=10ضریب K=10ضریب K=5ضریب 579

K=6ضریب K=6ضریب K=3ضریب 580

30pضریب 30pضریب 10pضریب 581

فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمي شهر :        مسئول در آمد 

شهرام احمد پوراسماعيل عبادي فرامرز مهدوي    

شهردار آبيک      :مدیر امور مالي 

(متر مربع )عوارض بر  اراضي و امالك بالاستفاده شهري 

   تعرفه عوارض شهرداري آبيك 47:         صفحه 

(از زمان پایان عمليات ساختماني یا توقف عملياتي طوالني روزانه)جرائم سد معبر مصالح ساختماني  

رديف 

مرتضي کشاورز کلهر

(هر سرویس)هزینه تامين تخليه نخاله ساختماني در محل ممنوعه 

:عوارض دیوار کشي 

در آمد حاصل از صدور مجوز دیوارکشي با کاربري مسکوني 

در آمد حاصل از صدور مجوز دیوارکشي یا فنس کشي و یا سایر موارد به ازاي هر متر طول خارج از حریم  

در آمد حاصل از صدور مجوز دیوارکشي با کاربري تجاري 

در آمد حاصل از صدور مجوز دیوارکشي سایر کاربري ها 

در آمد حاصل از صدور مجوز دیوارکشي با کاربري اداري 

                                             محمد مرادي 

(ارزش منطقه اي زمين مورد نظر)P*(ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح به جزء فنس و سيم خاردار)H*(طول دیوار کشي)L*(ضریب امالک)K=  فرمول محاسبه عوارض دیوار کشي   

توضيحات شـــــــــــــرح    عـــــــــــــــوارض

(متر طول).... تاميين هزینه غرامت  شکستن و آسيب بر جداول ، آسفالت و 

(هر سرویس )جرائم عدم حمل نخاله مصالح ساختماني توسط شهروندان 

در آمد حاصل از صدور مجوز دیوارکشي با کاربري صنعتي  

هزینه هر فقره پلمپ و فک پلمپ واحد هاي مسکوني و تجاري


