
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1401 سال 1401 سال 1400مصوب سال 

5387,0008,4008,400110218

53970,00084,00084,000110218

54048,00057,60057,600110218

54140,00048,00048,000110218

54215%15%15%110219

54330%30%30%110219

54440%40%40%110219

فرهبًدار آبيک:       رئيس شَراي اسالهي شْر :        هسئَل در آهد 

شْرام احود پَرعلي سبریجلَفراهرز هْدٍي    

(ّز هتز هزبع اعیاًی)عَارض بز صذٍرپایاى مار ساختواًی    با ماربزّای صٌعتی ٍ مارگاّی  

هحود حسيي قٌبري هبزٍئي

:   سرپرست اهَر هبلي 

عَارض توذیذ پزٍاًِ ّای ساختواًی بعذ اس سال سَم

(ّز هتز هزبع اعیاًی)عَارض بز صذٍرپایاى مار ساختواًی    با ماربزی اداری ٍ غیزُ  

عَارض توذیذ   پزٍاًِ ّای ساختواًی بعذ اس سال اٍل  

عَارض توذیذ   پزٍاًِ ّای ساختواًی  بعذ اس سال دٍم 

(ّز هتز هزبع اعیاًی)عَارض بز صذٍرپایاى مار ساختواًی  با ماربزی هسنًَی  

کد درآمدي

شْردار آبيک     

عببس دادخَاُ عسکراًي

(ّز هتز هزبع اعیاًی)عَارض بز صذٍرپایاى مار ساختواًی    با ماربزی تجاری  

44:       صفحه 

شـــــــــــــــــرح    عــــــــــــــــــوارضرديف 

 شهرداري آبيك 1401  تعرفه عوارض 

عَارض بر صدٍرپبیبى کبر سبختوبًي  

(عَارض هتعلقِ صدٍر پرٍاًِ سبلجبري)عَارض تودید   پرٍاًِ ّبي سبختوبًي  



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1401 سال 1401 سال 1400مصوب سال 

549300,000360,000360,000130107

550370,000444,000444,000130107

551400,000480,000480,000130107

552550,000660,000660,000130107

130107دٍ برابر ردیف هربَطِدٍ برابر ردیف هربَطِدٍ برابرردیف هربَط553ِ

130107ردیف هربَطِ%50ردیف هربَطِ % 50ردیف هربَطِ % 55450

130107ردیف هربَطِ  %50ردیف هربَطِ  %50ردیف هربَطِ  55550%

فرهبًدار آبيک:       رئيس شَراي اسالهي شْر :        هسئَل در آهد 

شْرام احود پَرعلي سبریجلَفراهرز هْدٍي    

 درصد1

 درصد1

 درصد1

45:        صفحه 

110290 درصد1(عزصِ ٍ اعیاًی هسنًَی   )عَارض بز صذٍر استعالم باًنی  545  درصد1

(عزصِ ٍ اعیاًی تجاری ٍ اداری  )عَارض بز صذٍر استعالم باًنی 

شـــــــرح    عـــــــوارض کد درآمديرديف 

 شهرداري آبيك 1401  تعرفه عوارض 

110290

110290

(عزصِ ٍ اعیاًی صٌعتی ٍ غیزُ   )عَارض بز صذٍر استعالم باًنی  547

546 درصد1

شْردار آبيک     

110290

اراضی با ماربزی صٌعتی ٍ اداری ٍ سایز  دارای ّزیل  اس هَقعیت ّای فَق الذمز مِ باشٌذ بِ اسای ّز هتز هزبع سهیي

 درصد1 درصد1

اراضی با ماربزی تجاری ،مارگاّی دارای ّزیل  اس هَقعیت ّای فَق الذمز مِ باشٌذ بِ اسای ّز هتز هزبع سهیي

 هتزی بِ اسای ّز هتز هزبع سهیي6،8ٍ10اراضی با ماربزی هسنًَی ٍاقع در بز مَچِ ٍخیاباًْای با عزض

درصد1 درصد1

 ساختواًْای دارای پزٍاًِ یا پایاى مار ساختواًی ٍ یا دارای آرای مویسیَى ّا ٍ یا   استعالم اس دفتزخاًِ یا باًنْا

 درصد1(عزصِ ٍ اعیاًی)عَارض بز صذٍر گَاّی عذم خالف ساختواًی 548

 درصد1

اراضی با ماربزی هسنًَی ٍاقع در بزبلَارّا بِ اسای ّز هتز هزبع سهیي

هتزی بِ اسای ّز هتز هزبع سهیي18 ٍ 14،12،16اراضی با ماربزی هسنًَی ٍاقع در بز مَچِ ٍخیاباًْای با عزض

 هتزی بِ اسای ّز هتز هزبع سهیي24،20ٍ30اراضی با ماربزی هسنًَی ٍاقع در بز مَچِ ٍخیاباًْای با عزض

:   سرپرست اهَر هبلي 

عببس دادخَاُ عسکراًي هحود حسيي  قٌبري هبزٍئي

در آهد حبصل از خدهبت زیر سبزي ٍآسفبلت هعببر 



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1401 سال 1401 سال 1400مصوب سال 

556720,000864,000864,000110408

5573,610,0004,332,0004,332,000130110

558200,000240,000240,000160209

110220قيوت هٌطقِ اي %10قيوت هٌطقِ اي %10قيوت هٌطقِ اي 55910%

560500,000600,000600,000160210

5613,000,0003,600,0003,600,000130110

K=8110208ضریب K=8ضریب K=8ضریب 562

K=16110208ضریب K=16ضریب K=16ضریب 563

K=12110208ضریب K=12ضریب K=12ضریب 564

K=10110208ضریب K=10ضریب K=10ضریب 565

K=6110208ضریب K=6ضریب K=6ضریب 566

30p110208ضریب 30pضریب 30pضریب 567

فرهبًدار آبيک:       رئيس شَراي اسالهي شْر :        هسئَل در آهد 

شْرام احود پَرعلي سبریجلَفراهرز هْدٍي    

ّشیٌِ ّز فقزُ پلوپ ٍ فل پلوپ ٍاحذ ّای هسنًَی ٍ تجاری

رديف 

(هتز هزبع )عَارض بز  اراضی ٍ اهالك بالاستفادُ شْزی 

 شهرداري آبيك 1401   تعرفه عوارض 46:         صفحه 

(اس سهاى پایاى عولیات ساختواًی یا تَقف عولیاتی طَالًی رٍساًِ)جزائن سذ هعبز هصالح ساختواًی  

عببس دادخَاُ عسکراًي

(ّز سزٍیس)ّشیٌِ تاهیي تخلیِ ًخالِ ساختواًی در هحل هوٌَعِ 

در آهذ حاصل اس صذٍر هجَس دیَارمشی با ماربزی هسنًَی 

در آهذ حاصل اس صذٍر هجَس دیَارمشی یا فٌس مشی ٍ یا سایز هَارد بِ اسای ّز هتز طَل خارج اس حزین  

در آهذ حاصل اس صذٍر هجَس دیَارمشی با ماربزی تجاری 

در آهذ حاصل اس صذٍر هجَس دیَارمشی سایز ماربزی ّا 

در آهذ حاصل اس صذٍر هجَس دیَارمشی با ماربزی اداری 

شْردار آبيک      :سرپرست اهَر هبلي 

در آهذ حاصل اس صذٍر هجَس دیَارمشی با ماربزی صٌعتی  

:عَارض دیَار کشي 

هحود حسيي قٌبري هبزٍئي

(ارزش هٌطقِ اي زهيي هَرد ًظر)P*(ارتفبع دیَار بب ّر ًَع هصبلح بِ جسء فٌس ٍ سين خبردار)H*(طَل دیَار کشي)L*(ضریب اهالک)K=  فرهَل هحبسبِ عَارض دیَار کشي   

کد درآمديشـــــــــــــرح    عـــــــــــــــوارض

(هتز طَل).... تاهیي ّشیٌِ غزاهت  شنستي ٍ آسیب بز جذاٍل ، آسفالت ٍ 

(ّز سزٍیس )جزائن عذم حول ًخالِ هصالح ساختواًی تَسط شْزًٍذاى 


