فصل چهارم
اشخاص حقوقی
(عمومی دولتی و غیر دولتی)

تعرفه شماره ( - )4-1عوارض غرفهها و نمایشگاههای فروش فصلی و دائمی در سال 1317

رديف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

توضیحات

عوارض

بند ( :)1متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر  11روز بعد از
اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه ،عوارض وصولی را به حساب شهرداری
واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداری
مجاز به وصول وثیقه مربوطه میباشد.

عوارض غرفهها و نمايشگاهها
اعم از فروش ،تخصصی ،ادواری،
1

فصلی و دائمی و بازارهای روز در
محدوده و حريم شهر به استثناء

بند ( :)2مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه
مساحت × %25p

خواهد بود ،مأموران وصول شهرداری میتوانند با مراجعه به محل دفتر
نمایشگاه نسبت به بررسی میزان وصولی اقدام نمایند ،مسئولین نمایشگاه

نمايشگاههای صنايع دستی و

مکلف به همکاری با مأمورین شهرداری میباشند در غیر این صورت

فرش

شهرداری میتواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و
حقوق قانونی خود اقدام نماید.
بازارهایی که توسط شهرداری ایجاد میشوند مشمول پرداخت عوارض این
بخش نخواهند بود.

تعرفه شماره ( – )4-2عوارض تابلوهای تبلیغاتی در سال 1317
رديف

1

2

نوع عوارض
صدور مجوز نصب تابلوهای تبلیغاتی و خارج
از ضوابط شهرسازی به ازای هر مترمربع
عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی و خارج از
ضوابط شهرسازی (مترمربع)

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

2P×S×12

توضیحات

تبصره ( :)1به استناد بند  22ماده  55و ماده  22قانون شهرداری و بند
 25ماده  21قانون شوراها و همچنین دادنامه شماره  551مورخ
 22/8/21هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،این عوارض قابل وصول

2P×S×12
 %5P×S ×33ماهانه

3

نصب بیلبرد (مترمربع)

4

نصب پالکارد و بنر با مجوز شهرداری

5

ديوار نويسی با مجوز شهرداری

6

نصب داربست تبلیغاتی با مجوز شهرداری

روزانه هر مترمربع 53/333ريال

7

تابلوهای پزشكان (سالیانه)

2P×S×12

روزانه هر مترمربع 25/333ريال
ورودی هر پالکارد  55/333ريال
روزانه هر متر 23/333ريال

است.
تبصره ( :)2وصول این عوارض شامل ادارات دولتی و بیمارستانهای
دولتی نخواهد شد.
تبصره ( :)3عوارض صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است.
تبصره ( :)4کلیه مالکین تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به
اخذ مجوز الزم از شهرداری اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداری

ورودی  533/333ريال

رأساً نسبت به جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم کتبی

روزانه هر مترمربع 23/333ريال

اقدام خواهد نمود .در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان
مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.
تبصره ( :)5تابلوهایی که صرفاً برای معرفی اماکن مربوطه و برای

5

تبلیغات بانكها و استقرار خودروهای جوايز
قرض الحسنه به منظور تبلیغات در معابر

اطالعرسانی مطابق با استاندارد متراژ  a*bمیباشد از پرداخت عوارض

به ازای هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه سالیانه معاف است.
و کمتر از آن1/233/333ريال

