
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوبعوارض پیشنهادیعوارض مصوب

1401 سال 1401سال 1400 سال 

448%280p%280p%280p110201

449%410p%410p%410p110201

450%550p%550p%550p110201

451%690p%690p%690p110201

452%960p%960p%960p110201

453%1380p%1380p%1380p110201

45424p24p24p110202

45530p30p30p110202

45616p16p16p110202

45715p15p15p110202

45812p12p12p110202

45912p12p12p110202

46011p11p11p110202

فرمبودار آبيک :       رئيس شًراي اسالمي شُر 

شُرام احمد پًرعلي سبریجلً

:بشرح ذیل   (مسكًوي آپبرتمبوي  )      عًارض صدير پرياوٍ سبختمبوي 

یک ياحدي (کبرگبَي)ي   (تجبري  )عًارض صدير پرياوٍ سبختمبوي 

فرامرز مُديي

 متز مزبع 1500 سيز بنا تا 

 متز مزبع 400 سيز بنا تا   

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه تجاري  و کارگاهی يک واحد  در دوم 

:                            سرپرست امًر مبلي 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه تجاري  و کارگاهی يک واحد  در اول 

:        مسئًل در آمد 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه نیم طبقه  تجاري و کارگاهی  

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه انباري تجاري و کارگاهی  

 متز مزبع 3000 سيز بنا تا 

37:        صفحه 

 متز مزبع 600 سيز بنا تا 

شــــــــــــــرح    عــــــــــــــوارضرديف 

 متز مزبع 200 سيز بنا تا 

 شهرداري آبيك 1401   تعرفه عوارض 

کد درآمدی

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه تجاري و کارگاهی يک واحد در سوم و باالتز 

 متز مزبع 3000 بیش اس سيز بنا تا 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه تجاري و کارگاهی يک واحد در سيزسمین 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه تجاري و کارگاهی يک واحد در همكف 

محمد حسيه قىبري مبزيئي

شُردار آبيک

عببس دادخًاٌ عسكراوي



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوبعوارض پیشنهادی عوارض مصوب

1401 سال 1401سال 1400 سال 

46124p +n /10*24p24p +n /10*24p24p +n /10*24p110202

46230p +n /10*30p30p +n /10*30p30p +n /10*30p110202

46316p +n /10*16p16p +n /10*16p16p +n /10*16p110202

46415p +n /10*15p15p +n /10*15p15p +n /10*15p110202

46512p +n /10*12p12p +n /10*12p12p +n /10*12p110202

46612p +n /10*12p12p +n /10*12p12p +n /10*12p110202

46711p +n /10*11p11p +n /10*11p11p +n /10*11p110202

46815p15p15p110202

46922p22p22p110202

47015p15p15p110202

47111p11p11p110202

47210p10p10p110202

4734p4p4p110202

47410p10p10p110202

فرمبودار آبيک:       رئيس شًراي اسالمي شُر 

شُرام احمد پًرعلي سبریجلً

(کبرگبَي)ي   (تجبري  )عًارض صدير پرياوٍ سبختمبوي چىد ياحد 

عًارض صدير پرياوٍ سبختمبوي یک ياحد اداري 

کد درآمدی

38:        صفحه 

شــــــــــــــرح    عــــــــــــــوارضرديف 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه اداري در سيزسمین 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه اداري در همكف 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه تجاري و کارگاهی در سيزسمین 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه تجاري و کارگاهی  در همكف 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه تجاري  و کارگاهی   در اول 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه تجاري  و کارگاهی  در دوم 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه تجاري و کارگاهی يدر سوم و باالتز 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه انباري تجاري و کارگاهی  

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه نیم طبقه  تجاري و کارگاهی  

:                        سرپرست امًر مبلي  :        مسئًل در آمد 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه اداري در دوم 

محمد حسيه قىبري مبزيئيفرامرز مُديي

 شهرداري آبيك 1401   تعرفه عوارض 

شُردار آبيک

عببس دادخًاٌ عسكراوي

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه اداري در سوم و باالتز 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه نیم طبقه  اداري  

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه انباري اداري   

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه اداري در اول 



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوبعوارض پیشنهادی عوارض مصوب

1401 سال 1401سال 1400 سال 

47515p +n /10*15p15p +n /10*15p15p +n /10*15p110202

47622p +n /10*22p22p +n /10*22p22p +n /10*22p110202

47715p +n /10*15p15p +n /10*15p15p +n /10*15p110202

47811p +n /10*11p11p +n /10*11p11p +n /10*11p110202

47910p +n /10*10p10p +n /10*10p10p +n /10*10p110202

4804p +n /10*4p4p +n /10*4p4p +n /10*4p110202

48110p +n /10*10p10p +n /10*10p10p +n /10*10p110202

48218p18p18p110202

4838p8p8p110202

48465p65p65p110202

48532p32p32p110202

4867p7p7p110202

4877p7p7p110202

488160p160p160p110202

عًارض  صدير پرياوٍ سبختمبن امبکه ،آمًزشي،يرزشي،فرَىگي،َىري ي بُداشتي درمبوي

48914p14p14p110202

49014p14p14p110202

49114p14p14p110202

:فرمبودار آبيک :       رئيس شًراي اسالمي شُر 

شُرام احمد پًرعلي سبریجلً

عًارض صدير پرياوٍ ياحد َبي    صىعتي

(هز متز مزبع)عوارض پذيزه  همكف  در داخل محدوده شهز

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه در سوم و باالتز 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه نیم طبقه    

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه انباري  

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه  در سيزسمین 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه   در همكف 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه   در اول 

کد درآمدی

39:        صفحه 

شــــــــــــــرح    عــــــــــــــوارضرديف 

 (جهت هز متز مزبع  )عوارض پذيزه در دوم 

محمد حسيه قىبري مبزيئيفرامرز مُديي

عوارض صدور پزوانه ساختمانی  طبقه دوم و باالتز

:شُردار آبيک :سرپرست امًر مبلي :        مسئًل در آمد 

عببس دادخًاٌ عسكراوي

(هز متز مزبع)عوارض پذيزه  سايز در داخل محدوده شهز

عوارض صدور پزوانه ساختمانی همكف و طبقه اول

(هز متز مزبع)عوارض پذيزه  خارج اس محدوده طزح جامع 

(هز متز مزبع)عوارض پذيزه  همكف  در خارج محدوده شهز

(هز متز مزبع)عوارض پذيزه  سايز درخارج محدوده شهز

(هز متز مزبع)عوارض پذيزه  انبار صنعتی

(هز متز مزبع)عوارض پذيزه  نیم طبقه صنعتی 

عوارض صدور پزوانه ساختمانی انباري و سيزسمین

 شهرداري آبيك 1401   تعرفه عوارض 


