
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1400 سال 1400 سال 1399مصوب سال 

52115%15%15%130102

522%5%5%5130112

523%10%10%10130112

524%7%7%7130112

525%5%5%5130112

526700,000840,000840,000130102

5271,000,0001,200,0001,200,000130102

528500,000600,000600,000110215

5296 % 6 % 6 % 110216

فزمبوذار آبيک:       رئيس شًراي اسالمي شُز :        مسئًل در آمذ 

شُزام احمذ پًرعلي سبریجلًفزامزس مُذيي    

  با کاربری اداری 

 با کاربری صنعتی و غیره 

عببس دادخًاٌ عسکزاوي

در آمد حق بازدید داخل شهر

(برای هرفقره  )عوارض بر صدور پروانه  ساختمانی و صدور گواهی 

بذَي َبي وبشي اس عًارض جبیشٌ خًش حسببي اعمبل ومبیذ%20شُزداري مجبس است در مىبسبتُبي ملي ي مذَبي در طًل سبل بب اعالن عمًمي در ممبطع مختلف طي سبل جُت تشًیك شُزيوذان تب سمف 

 شهرداري آبيك 1401    تعرفه عوارض 

  با کاربری مسکونی

(جهت هر متر مربع )بهای خدمات دفاتر نقشه کشی 

42:         صفحه 

شــــــــــــــرح    عــــــــــــــــــوارضرديف 

در آمد حق بازدید خارج شهر 

(بز اسبس عزصٍ ي اعيبوي )بُبي خذمبت پبسخ گًیي 

کد درآمدي

:   سزپزست امًر مبلي 

محمذ حسيه لىبزي مبسيئي

  با کاربری تجاری و کارگاهی 

(عوارض تعرفه فعلی  )عوارض  صدور پروانه المثنی 

شُزدار آبيک     



ارقام بريال مي باشد 

43:         صفحه 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

 سال 1401 سال 1400مصوب سال 

530840p840p840p110217

531600P600P600P110217

532200P200P200P110217

533150P150P150P110217

5341000P1000P1000P110217

535400p400p400p110217

536240p240p240p110217

537250p250p250p110217

:فزمبوذار آبيک :       رئيس شًراي اسالمي شُز :   مسئًل در آمذ      

شُزام احمذ پًرعلي سبریجلًفزامزس مُذيي    

عًارض ارسش افشيدٌ وبشي اس تغييز کبربزي 

اداري بٍ تجبري

:    شُزدار آبيک 

محمذ حسيه لىبزي مبسيئي

:سزپزست  امًر مبلي 

عببس دادخًاٌ عسکزاوي

کبرگبَي بٍ تجبري

 سایر کاربری به مسکونی

هر کاربری به کار بری دیگر

سایر کاربری ها به تجاری 

مسکًوي بٍ اداري

.اراضي ي امالکي کٍ در طزح تفضيلي کبربزیشبن تغييز کزدٌ  ، بب احتسبة دي درصذ  ردیف َبي  فًق بٍ کبربزي لبلي  در طزح جبمع  تغييز یببذ

رديف 

  زراعی به صنعتی کارگاهی و مراکس خرد کشاورزی

  مسکونی به تجاری 

 شهرداري آبيك 1401    تعرفه عوارض 

کد درآمدي شــــــــــــــرح    عــــــــــــــــــوارض


