
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1398 سال 1398 سال 1397مصوب سال

 ماهانه ماهانه ماهانه

5036p9p9p

5048p12p12p

5057p11p11p

5063p5p5p

5076/5p13p13p

50810p20p20p

50924p29p29p

51030p36p36p

51133p40p40p

51248p58p58p

51328.5p35p35p

51448p58p58p

فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمي شهر 

شهرام احمد پوراله یار مهدي                                        محمد مراديفرامرز مهدوي

:         شهردار آبيک 

فرشاد محمد حسيني 

:   مدیرامور مالي :        مسئول در آمد 

شــــــــــــــــرح    عـــــــــــــــــوارضرديف 

(افزایش سطح اشغال)عوارض  مازاد بر تراكم مسكوني 

(افزایش سطح اشغال)عوارض مازاد بر تراكم اداری و غیره

عوارض پذیره انباری

فضا های تجاری واقع در هتل و غیره

(افزایش سطح اشغال)عوارض مازاد بر تراكم تجاری

(در ارتفاع)عوارض مازاد بر تراكم تجاری 

(در ارتفاع)عوارض مازاد بر تراكم اداری و غیره

(به ازاي هر متر مربع)عوارض  پذیره هتل ها مسافرخانه ها و اماکن گردشگري  

 تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

توضيحات

(در ارتفاع)عوارض مازاد بر تراكم مسكوني 

(به ازاي هر متر مربع)عوارض پروانه ساختمان پزشکان و حرف وابسته 

عوارض پذیره زیر زمین

عوارض پذیره همكف

عوارض پذیره 

عوارض پذیره اول و به باال

(هر مترمربع)عوارض  مازاد بر تراکم  و سطح اشغال 

41:         صفحه 



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1398 سال 1398 سال 1397مصوب سال

5157/7p9p9p

51611p13p13p

51712p14p14p

5187/6p9p9p

5194p5p5p

5207p9p9p

5217p9p9p

52211p14p14p

5232p2p2p

52413/2p15p15p

---
52520p25p25p

52642p55p55p

52733p43p43p

5284p10p10p

52910p15p15p

5308p15p15p

5316p10p10p

:فرماندار آبيک :       رئيس شوراي اسالمي شهر 

شهرام احمد پوراله یار مهدي

42:         صفحه 

رديف 

 صنعتي و سایر

 واحد  اداری وغیره

عوارض بالکن 

(اعیاني   ) با كاربری تجاری

(اعیاني   )  با كاربری اداری

(اعیاني   ) با كاربری صنعتي و غیره 

امالک واقع در بلوار طالقاني 

عوارض  کسري حد نصاب تفکيک کليه کاربري ها

(اعیاني  ) با كاربری مسكوني 

(اراضي ) با  كاربریها  صنعتي 

 بهاي خدمات ارزش افزوده ناشي از  تفکيک  اراضي و اعياني

                 تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

(اراضي ) با  كاربریها اداری و  غیره 

شـــــــــــــــرح    عــــــــــــــــوارض

(اراضي )  با كاربری تجاری 

(اراضي ) با كاربری مسكوني 

                           محمد مرادي فرامرز مهدوي

:شهردار آبيک   

فرشاد محمد حسيني 

:مدیر امور مالي :        مسئول در آمد 

 واحد مسكوني 

 تجاری

اداری

سایر امالک

(موردي که امکان تامين وجود ندارد 6)ارزش افزوده تامين پارکينگ 

مسكوني

 واحد تجاری 

توضيحات


