
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1400 سال 1400 سال 1399مصوب سال 

5337,0008,40010,080110218

53470,00084,000100,800110218

53548,00057,60069,120110218

53640,00048,00057,600110218

53715%15%15%110219

53830%30%30%110219

53940%40%40%110219

فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمي شهر :        مسئول در آمد 

شهرام احمد پورفرانک فيض الهيفرامرز مهدوي    

عوارض بر صدورپایان کار ساختماني  

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

44:       صفحه 

شـــــــــــــــــرح    عــــــــــــــــــوارضرديف 

  تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

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

کد درآمدي

شهردار آبيک     

مرتضي کشاورز کلهر

(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 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 کاربرهای صنعتی و کارگاهی  

                                            محمد مرادي 

:   مدیرامور مالي 



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1400 سال 1400 سال 1399مصوب سال 

544300,000360,000360,000130107

545370,000444,000444,000130107

546400,000480,000480,000130107

547550,000660,000660,000130107

130107دو برابر ردیف مربوطهدو برابر ردیف مربوطهدو برابرردیف مربوطه548

130107ردیف مربوطه % 50ردیف مربوطه % 50ردیف مربوطه % 54950

130107ردیف مربوطه  %50ردیف مربوطه  %50ردیف مربوطه  55050%

55110%130107

فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمي شهر :        مسئول در آمد 

شهرام احمد پورفرانک فيض الهيفرامرز مهدوي    

در آمد حاصل از خدمات زیر سازي وآسفالت معابر 

مرتضي کشاورز کلهر                                              محمد مرادي 

%1(عرصه و اعیانی)عوارض بر صدور گواهی عدم خالف ساختمانی 543

1%

اراضی با کاربری مسکونی واقع در بربلوارها به ازای هر متر مربع زمین

متری به ازای هر متر مربع زمین18 و 14،12،16اراضی با کاربری مسکونی واقع در بر کوچه وخیابانهای با عرض

 متری به ازای هر متر مربع زمین30و24،20اراضی با کاربری مسکونی واقع در بر کوچه وخیابانهای با عرض

شهردار آبيک     :   مدیر امور مالي 

110290

(%20* خدمات ردیف مربوطه*متراژ اعیانی )  خدمات طبقات باالی همکف جهت هر یک از ردیف های فوق 

اراضی با کاربری صنعتی و اداری  دارای هریک  از موقعیت های فوق الذکر که باشند به ازای هر متر مربع زمین

 درصد1 درصد1

اراضی با کاربری تجاری ،کارگاهی دارای هریک  از موقعیت های فوق الذکر که باشند به ازای هر متر مربع زمین

 متری به ازای هر متر مربع زمین10و6،8اراضی با کاربری مسکونی واقع در بر کوچه وخیابانهای با عرض

درصد1 درصد1

 ساختمانهای دارای پروانه یا پایان کار ساختمانی و یا دارای آرای کمیسیون ها و یا   استعالم از دفترخانه یا بانکها

110290

110290

(عرصه و اعیانی صنعتی و غیره   )عوارض بر صدور استعالم بانکی  542

(عرصه و اعیانی تجاری و اداری  )عوارض بر صدور استعالم بانکی 541 درصد1

شـــــــرح    عـــــــوارض کد درآمديرديف 

  تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

110290 1%

1%

 درصد1

 درصد1

45:        صفحه 

 درصد1(عرصه و اعیانی مسکونی   )عوارض بر صدور استعالم بانکی  540



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1400 سال 1400 سال 1399مصوب سال 

552720,000864,000864,000110408

5533,610,0004,332,0004,332,000130110

554200,000240,000240,000160209

110220 قيمت منطقه اي%10قيمت منطقه اي %10قيمت منطقه اي 55510%

556500,000600,000600,000160210

5573,000,0003,600,0003,600,000130110

K=8110208ضریب K=8ضریب K=8ضریب 558

K=16110208ضریب K=16ضریب K=16ضریب 559

K=12110208ضریب K=12ضریب K=12ضریب 560

K=10110208ضریب K=10ضریب K=10ضریب 561

K=6110208ضریب K=6ضریب K=6ضریب 562

30p110208ضریب 30pضریب 30pضریب 563

فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمي شهر :        مسئول در آمد 

شهرام احمد پورفرانک فيض الهيفرامرز مهدوي    

:عوارض دیوار کشي 

                                             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   

کد درآمديشـــــــــــــرح    عـــــــــــــــوارض

(متر طول).... تامین هزینه غرامت  شکستن و آسیب بر جداول ، آسفالت و 

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

مرتضي کشاورز کلهر

(هر سرویس)هزینه تامین تخلیه نخاله ساختمانی در محل ممنوعه 

در آمد حاصل از صدور مجوز دیوارکشی با کاربری مسکونی 

در آمد حاصل از صدور مجوز دیوارکشی یا فنس کشی و یا سایر موارد به ازای هر متر طول خارج از حریم  

در آمد حاصل از صدور مجوز دیوارکشی با کاربری تجاری 

در آمد حاصل از صدور مجوز دیوارکشی سایر کاربری ها 

در آمد حاصل از صدور مجوز دیوارکشی با کاربری اداری 

شهردار آبيک      :مدیر امور مالي 

در آمد حاصل از صدور مجوز دیوارکشی با کاربری صنعتی  

(متر مربع )عوارض بر  اراضی و امالك بالاستفاده شهری 

   تعرفه عوارض شهرداري آبيك 46:         صفحه 

(از زمان پایان عملیات ساختمانی یا توقف عملیاتی طوالنی روزانه)جرائم سد معبر مصالح ساختمانی  

هزینه هر فقره پلمپ و فک پلمپ واحد های مسکونی و تجاری

رديف 


