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تعرفه عوارض و بهای خدمات قابل وصول سال  1401در روستاهای بخش مرکزی از شهرستان سیرجان
تعرفه عوارض و بهای خدمات مالک عمل دهیاریهای بخش مرکزی شهرستان سیرجان موضوع تبصره  1ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده
در اجرای تبصره  1ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب  1387 /02/17کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی (آئیننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط
شوراهای اسالمی شهر ،بخش) موضوع قانون تشکیالت،
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران
(مصوب  )1375/03/01مصوب  1378/7/7هیات محترم
وزیران ،دستورالعمل ایجاد یکنواختی در نظام عوارض شورای
اسالمی بخش و شیوه محاسبه عوارض محلی موضوع ابالغیه
 113424/1/3مورخ  1383/10/29وزیر محترم کشور ،تعرفه
عوارض محلی مالک عمل در روستاهای بخش مرکزی از
شهرستان سیرجان در مورخ  13......./......../.........به شرح زیر مورد
تصویب اعضای شورای اسالمی روستا و بخش قرار گرفت.
وصول این عوارض براساس ماده  4آئیننامه اجرایی نحوه
وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر ،بخش بر
عهده دهیاری خواهد بود.
دهیاری با توجه به ماده  36آئیننامه اجرایی تشکیالت،

انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه
انتخاب دهیار مصوب 1378/1/11موظف است عوارض دریافتی
را بر طبق برنامههایی که قب ً
ال به صورت بودجه ساالنه در قالب
طرحهای عمرانی و یا مصارف جاری به تصویب شورای اسالمی
روستا میرساند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هزینه نماید.
ماده  -1تعاریف:
تعاریف برخی از واژهها یا عبارات به کاربرد شده در این تعرفه
به شرح ذیل میباشد:
واحد مسکونی :عبارت است از کلیه
-1-1
ساختمانهایی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته
میشوند و شامل حداقل یک اتاق ،یک آشپزخانه و سرویسهای
الزممیباشند.
 -2-1واحد تجاری :عبارت است از کلیه ساختمانهایی
که به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده
و از آنها به منظور کسب و پیشه و تجارت استفاده میگردد،
موسسات دولتی و نهادهای انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی
اداره میشوند و مشمول پرداخت مالیات هستند نیز واحد تجاری

ماده  –02عوارض حصارکشی (دیوارگذاری) :
عوارض حصارکشی محوطه برای امالکی که هیچگونه منع قانونی برای
حصارکشی نداشته و حریم معابر را طبق طرح هادی روستایی رعایت
کرده باشند و یا تخلف دیوارکشی آنها توسط مراجع ذیصالح تثبیت و
ابقا شده باشد ،طبق رابطه زیر محاسبه میشود:

تاریخ اجرا :از 1401/01/01

محسوبمیشود.
 -3-1واحدهای صنعتی :عبارت است از کلیه ساختمانهایی
که پس از اخذ موافقت اصولی و پروانه تاسیس از مراجع ذیربط
فعالیت خود را آغاز میکنند.
 -4-1واحدهای كشاورزي :عبارت است از کلیه
ساختمانهایی که به منظور تولید محصوالت کشاورزی و دامی
احداث میشوند (دامداری سنتی ،پرورش ماهیهای سرد آبی،
پرورش ماهیهای گرم آبی ،گلخانه ،شالیکوبی ،انبار محصوالت
کشاورزی ،سرایداری باغات)
 -5-1واحدهای اداری :شامل کلیه ساختمانهای دولتی و
نهادهای اداری میباشند واحدهای که از شمول بندهای  1-1تا
 4-1خارج باشند در این دسته قرار میگیرند.
-6-1تاسیساتروستایی:عبارتاستازکلیهساختمانهایی
که در کاربری تاسیسات جهت رفاه عموم روستاییان احداث
میگردد (مانند تاسیسات آب ،پست ترانسفورماتور برق ،پست
برق ،تاسیسات گاز و نظایر آنها)
 -7-1اماکن فرهنگی :عبارت است از کلیه ساختمانهایی

مانند موزه ،کتابخانه ،سالن اجتماعات ،نمایشگاه فرهنگی و
هنری ،سالن سینما و نظایر آنها که در کاربری مربوطه احداث و
مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
 -8-1پارکینگ-تجاری :به کاربری اطالق میشود که
حداقل  50درصد مساحت کل ساختمان به عنوان پارکینگ و
مابقی به صورت تجاری مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
 -9-1تفکیک عرصه :به قطعهبندی ملک بزرگ (دارای سند
ثبتی) به قطعات کوچکتر طبق ضوابط طرح هادی روستایی و با
رعایت حد نصابها و اخذ مجوز ،تفکیک اطالق میشود ،تقسیم
یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان ،عبور لولههای
آبرسانی ،گازرسانی و دکلهای برق از نظر این تعرفه ،تفکیک
تلقی نمیشود .تفکیک زمین به قطعات کوچکتر ازحد نصاب
تفکیکیمجازنیست.
تبصره :مالکینی که قصد تفکیک امالک خود را دارند
موظفند قبل از تفکیک بهمنظور رعایت معابر و ضوابط حد نصاب
نقشههایتفکیکیتائیدیهمرجعصدورپروانهدریافتنمایند.
 -10-1مازاد برتراکم :عبارت است از تراکمی که اضافه بر

تبصره :ارزش معامالتی عرصه و اعیانی براساس سال  1400تعیین شده است.
 : Aمقدار عوارض (ریال)
 : Bضریب عوارض (ریال)
 : Lطول حصار (متر)
 : Pارزش معامالتی عرصه (ریال)

A=B*L*P

A=((p×s)+(p1×m))×0.1
ماده – 3عوارض سطح روستا:
عوارض سالیانه کلیه اراضی ،ساختمانها و مستحدثات واقع در
محدوده روستا طبق رابطه زیر محاسبه میشود:

A=[(p*s)+(p1*M)]*B
 : Aمقدار عوارض (ریال)
 : Pارزش معامالتی عرصه (ریال)
 : Sمساحت عرصه (مترمربع)
 : P1ارزش معامالتی اعیانی (ریال)
 : Mمساحت اعیانی (مترمربع)
 : Bضریب عوارض

 : Bضریب عوارض

تبصره  :1آخرین سقف که صرفاً به صورت سایبان یا سربندی استفاده میشود،
مشمول پرداخت عوارض نمیگردد.
تبصره  :2در روستاهایی که طرح هادی دارند رعایت ضوابط طرح هادی مالک
عمل و بر مبنای آن محاسبه خواهد شد و در روستاهایی که طرح هادی ندارند
استعالم از مرجع تهیهکننده طرح هادی ضروری است.
ماده :10عوارض حق كارشناسي:
به منظور ایجاد یکنواختی در نحوه وصول حق کارشناسی عرصه و اعیان (بازدیدی
که توسط دهیار یا کارکنان دهیاری صورت میگیرد ).واقع در محدوده قانونی روستا
برای یک نوبت با اعتبار یک ماهه به شرح زیر اعالم میگردد:
حق کارشناسی عرصه و اعیان هر کدام از قرار هر متر مربع  1000ریال
ماده  :11عوارض قطع اشجار در محدوده روستا:
در جهت اجرای عملیات عمرانی و ساخت و ساز با مجوز از مبادی ذیربط به
شرح زیر:
جهت قطع درخت غیر عمد
الف 1 -قطع درخت با محیط بن  15سانتیمتر در ازای هر اصله به مبلغ
1987200ریال
الف 2-قطع درخت با محیط بن  15تا  50سانتیمتر عالوه بر مبلغ الف 1-به ازاء
هر سانتیمتر به مبلغ 119232ریال
الف 3-قطع درخت با محیط بن  50تا  100سانتیمتر عالوه بر مبلغ بند الف2-
به ازا هر سانتیمتر به مبلغ  198720ریال
الف 4-قطع درخت با محیط بن بیش از  100سانتیمتر عالوه بر مبلغ بند الف3-
به ازا هر سانتیمتر به مبلغ  337824ریال
جهت قطع اشجار ناشی از تصادفات

ماده  –4عوارض تفکیک عرصه:
عوارض تفکیک عرصههای واقع در محدوده روستا که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک
میشوند طبق رابطه زیر محاسبه میشود:
A = N*s*B
 : Aمقدار عوارض (ریال)
 : Nقیمت روز یا عرف محل عرصه (ریال)
 : Sمساحت مفید عرصه تفکیک شده پس از کسر معابر ایجاد شده و انواع حرایم (متر مربع)
تبصره  :1براي كاربريهاي غير مسكوني درصد حق تفكيك براي كليه متراژها ثابت ميباشد.
تبصره  :2بنا به صرفه و صالح دهياري ،دهياري ميتواند به ازاي عوارض موضوع اين ماده ،زمين (از قطعات
تفكيكي) اخذ نمايد.
ماده – 5عوارض ورود (الحاق) امالک به محدوده روستا:
به کلیه اراضیای که در خارج از محدوده روستا با گسترش و پس از طی مراحل قانونی وارد محدوده
میشوند فقط برای یک بار عوارضی طبق رابطه زیر تعلق میگیرد:
A=p*s*B
(ضریب عوارض )*(مساحت عرصه)*(ارزش معامالتی عرصه) = مقدار عوارض
 : Aمقدار عوارض (ریال)
 : Pارزش معامالتی عرصه
 :Bضریب عوارض (ریال)
A=p*M*B
 : Aمقدار عوارض (ریال)
تبصره :بنا به صرفه و صالح دهياري ،دهياري
 : Pارزش معامالتی عرصه (ریال)
ميتواند به ازاي عوارض موضوع اين ماده ،زمين اخذ
 : Mمساحت اعیانیها شامل مجموع تمام
نمايد.
قسمتهای اختصاصی و مشاعات (مترمربع)
ماده  – 6عوارض احداث بنا (اعیانی):
 : Bضریب عوارض
مسکونی:
عوارض احداث قسمتهای مختلف ساختمانهای
مسکونی طبق رابطه زیر محاسبه میشود:
شده باشند مشمول این ماده نخواهد بود.
 -9-4تمدید اعتبار پروانههای ساختمان در صورتی
که درخواست متقاضی بعد از انقضای مهلت مندرج
در پروانه ساختمان باشد برای ادامه ساخت و ساز و
یا انجام اموری در ساختمان که مستلزم تمدید پروانه

تبصره  :1عوارض مازاد بر تراکم پس از رای مراجع قانونی ذیصالح مبنی بر
ابقاء برای محاسبه قابل استفاده میباشد.

 : Bضریب عوارض

ضرایب جدول باال در هر روستا متغیر میباشد.
ب 1-قطع درخت با محیط بن تا  50سانتیمتر به ازا هر اصله به مبلغ 3974400
ریال
ب 2-قطع درخت با محیط بن  50تا  100سانتیمتر عالوه بر مبلغ بند ب 1-به
ازا هر سانتیمتر به مبلغ  397440ریال
ب 3-قطع درخت با محیط بیش از  100سانتیمتر عالوه بر مبلغ ردیف ب 2-به
ازا هر سانتیمتر به مبلغ  695520ریال
ماده -12عوارض حق افتتاح کسب و پیشه:
وجهمذکوربراییکبارجهتافتتاحکسبوپیشهوشروعفعالیتصنفیمتقاضی
عالوه بر عوارض سالیانه صنف مربوطه ،توسط دهیار از مودی (متقاضی کسب) اخذ
میگردد و میزان آن حداکثر  3برابر عوارض سالیانه صنف مربوطه خواهد بود.
عوارض سالیانه  +حق افتتاح ( 3برابر عوارض سالیانه) = عوارض شروع فعالیت
صنفی
عوارض سالیانه ×  = 3حق افتتاح
ماده – 13عوارض کسب و پیشه:
کلیه واحدهای در سطح روستا مکلفند عوارض سالیانه مکانی که در آن به کسب
یا پیشه میپردازند برابر جدول زیر به دهیاری پرداخت نمایند:
تبصره :صنوف با توجه به موقعیت و فضای موجود و اینکه در معبر اصلی و یا
فرعی قرار دارد کال به دو دسته درجه یک و دو تقسیم میگردند .لذا صنوف درجه
یک صد درصد عوارض تعیین شده زیر و درجه دو  %70آن را پرداخت خواهند نمود
(مالک تعیین براصلی و فرعی براساس طرح هادی مصوب روستا و سایر موارد شامل
روستاهای فاقد طرح و نیز موضوع درجهبندی صنوف در روستا بر مبنای صورتجلسه
مشترک دهیاری و شورای مربوطه خواهد بود.

ماده :14بهای خدمات
-1دستورالعمل دریافت بهای خدمات پسمانده طی نامه
شماره  87112/1/3مورخه  1386/07/09با امضای وزیر
محترم کشور ابالغ گردیده است.

ضریب جدول باال از  ۴.۶تا  ۷برای هر روستا متغیر است.
عوارض پذیره :حداکثر عوارض پذیره یک متر مربع
از یک واحد تجاری ،اداری ،صنعتی که توسط دهیاری
محاسبه و از متقاضیان احداث بنا در محدوده و در حریم
روستا وصول میگردد به شرح جدول زیر میباشد:

ضرایب جدول باال در هر روستا متغیر میباشد.
 Pقیمت منطقهای مالک عمل دارایی تعیین میگردد و  Bنیز
ضریب عوارض میباشد.
تبصره :برای افزایش واحدها و یا تغییر نحوه ساخت با توجه به پروانه
ساخت اولیه باید عوارض مجددا ً محاسبه و مابه تفاوت آن پرداخت
گردد.
 -7-1توضیحات و ضوابط:
 -7-1-1عوارض واحدهای صنعتی ک ً
ال براساس قیمت منطقهای بر

عوارض پیشآمدگی (ساختمان-بالکن-تراس) مشرف به معابر
عمومی ساختمانهای تجاری ،صنعتی ،اداری و مسکونی که مطابق
با ضوابط و مقررات طرح هادی ایجاد و احداث میشوند (عالوه بر
محاسبه مساحت آن به عنوان زیربنا و اخذ عوارض مربوطه) طبق
رابطه زیر محاسبه میشود:

تبصره  : 1در راستای وصول عوارض به موقع صنفی متناسب با قوانین ارزش افزوده معادل دونیم درصد جریمه تاخیر در پرداخت به موقع عوارض اعمال می شود
مهلت پرداخت عوارض صنفی تا پایان اردیبهشت ماه میباشد.

ساختمان باشد مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض
روز درخواست با عوارض مورد وصول زمان صدور پروانه
یا آخرین تمدید خواهد بود.
ماده  :7پذیره (ساخت) اعیانات غیرمسکونی
(انواعتجاری ،اداری ،عمومی ،صنعتیو کشاورزی:

جبهه (معبر) اصلی خواهد شد.
 -7-1-2در ساختمانهای مختلط ،عوارض هر ساختمان به صورت
جداگانه وفق مقررات و ضوابط محاسبه و دریافت خواهد شد( .منظور از
ساختمانهای مختلط ساختمانهایی است که شامل چند نوع اعیانی
به طور همزمان باشد مانند تجاری و مسکونی)
ماده -8عوارض مازاد بر تراکم مجاز:
عوارض مازاد بر تراکم طبق رابطه زیر محاسبه میشود:

تبصره  :2ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف
مدول پروانه در حداکثر تراکم مجاز احداث میشوند و از سوی مراجع
قانونی ابقاء میشوند عالوه بر جرائم تعیین شده از سوی مرجع قانونی
مذکور ،مشمول پرداخت عوارض ساخت میباشند .بنای احداثی مازاد
بر تراکم مشمول عوارض مازاد بر تراکم خواهد بود.
ماده  : 9عوارض پیشآمادگی مشرف بر معابر عمومی:
A=P*M*B
(ضریب عوارض) *(مساحت پیشآمدگی مشرف به معابر
عمومی) *(ارزش معامالتی عرصه ) = مقدار عوارض
 : Aمقدار عوارض (لایر)
 : Pارزش معامالتی عرصه (لایر)
 : Mمساحت پیشآمدگی مشرف به معابر عمومی (مترمربع)

تبصره :با توجه به اینکه جبهههای اصلی و فرعی امالک دارای قیمتهای متفاوت ارزش
معامالتی عرصه میباشند ،لذا امالکی که دارای ارزشهای متفاوت در وجوه مختلف هستند برای
محاسبه عوارض میانگین ارقام در نظر گرفته میشود.

تبصره  :1برای احداث باغ ویال (خانه باغ)  % 100به
هریک از ضرایب فوق اضافه میگردد.
تبصره  :2برای تفکیک واحدهای مسکونی ،عوارض
مربوطه بایستی محاسبه و دریافت گردد.
 – 9-1پروانه ساختمانی برای دو سال بدون اخذ
عوارض صدور پروانه جدید تمدید و در صورت نیاز
به تمدید بیش از دو سال باید عوارض مربوطه به روز
محاسبه و مابه التفاوت عوارض دریافتی اخذ و به حساب
دهیاری واریز گردد.
 – 9-2اتمام ساختمان عبارت است از تمام شدن
عملیات اجرایی ساختمان به همراه صدور پایان کار
 -9-3ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضائی توقیف

تراکم پایه مندرج در طرح هادی روستایی یا ضوابط فنی ،تعیین
و مورد استفاده قرار میگیرد.
 -11-1حصارکشی (دیوارگذاری) در این تعرفه عبارت است
از ایجاد حصار با بلوک سیمان  ،آجر ،پایه بتونی دارای فونداسیون
و سیم خاردار ،پایه آهنی دارای فونداسیون و سیم خاردار ،پایه
بتنی دارای فونداسیون و فنس فلزی و یا پایه آهنی دارای
فونداسیون و فنس فلزی )) دور زمین به نحوی که قابل جابجایی
نبوده و حریم معابر ،حریم انهار و رودخانهها ،حریم خطوط لوله
گاز ،حریم شبکه آب ،حریم خطوط انتقال برق و سایر حرایم
مربوطه را طبق طرح هادی روستایی رعایت کرده باشند.
 -12-1تعمیرات :تعمیرات بدون دخل و تصرف در
اسکلت ،دیوار و سقف شامل :نماسازی ،سفیدکاری ،پالستر،
موزائیکفرش ،تعویض درب در واحدهای تجاری و مسکونی و
 ....میباشد.
 -13-1ارزش معامالتی (که در این دفترچه  pارزش عرصه
و p1ارزش ساختمان و تاسیسات) آخرین ارزش معامالتی
امالک اعم از تجاری و مسکونی و  .....موضوع ماده  64قانون

مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند  1366مجلس شورای
اسالمی که به طور اختصار ارزش معامالتی نیز گفته میشود
مالک عمل دهیاریها در محاسبه عوارض صدور پروانه ،و سایر
عوارضها براساس فرمول تعریف شده در دفترچه عوارض مصوب
خواهد بود( .در ضمن ارزش معامالتی در سایر موارد براساس
تبصره  2بند ج ماده  64قانون فوق محاسبه میگردد).
 -14-1مقدار ضریب عوارض ( )Bدر کل مفاد دستورالعمل
با توجه به شرایط اقتصادی منطقه و همچنین رعایت آئیننامه
اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی
شهر ،بخش و شهرک موضوع قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات
شوراهای اسالمی کشور مصوب سال  1375تعیین میگردد.
 -15-1قیمت روز یا عرف محل (که در این دفترچه با حرف
 Nامده است):قیمت مورد استنادی که توسط کارشناس رسمی
دادگستری ارزیابی و محاسبه شده و مالک عمل دهیاریها در
محاسبه عوارض تفکیک و تغییر کاربری اراضی ميباشد و هزینه
کارشناسی آن بر عهده مالک است.

A=P*M*B
 : Aمقدار عوارض(ریال)
 : Pارزش معامالتی عرصه(ریال)
 : Mمساحت مازاد تراکم(ریال)
 : Bضریب عوارض

-2خدمات ترمیم ناشی از حفاری دستگاهای اجرایی بر اساس سطح و نوع
تخریب انجام شده با ضریب  Bو منظور کردن هزینههای باالسری محاسبه گردد.
(هرگونه حفاری باید با کسب مجوز از مرجع مربوطه انجام شود).
مساحت تخریب شده*ضریب بر حسب ریال با توجه به نوع تخریب +
هزینههای باالسری = A
تبصره  :1ضريب  Bبرابر آخرین تعرفه اعالمی از سوی دفتر فنی استانداری
ميباشد.
تبصره :2در صورتی که دستگاه حفار فضای حفاری شده را طبق استانداردهای
فنی ترمیم و به حالت اولیه برگرداند نیاز به محاسبه فرمول و استفاده از روش فوق
نمیباشد.
تبصره  :3در صورتی که دستگاه حفار در ترمیم حفاري نسبت به تعهد قرارداد
یا مهلت اخذ شده مجوز حفاری تاخیر داشته باشد عالوه بر محاسبه فرمول فوق
در ازای هرپنج روز تاخیر  5درصد به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.
تبصره  :4در صورتی که ترمیم تخریب انجام شده توسط حفار انجام نشود
حفار موظف است هزینههای مربوطه را جهت ترمیم و بازسازی پرداخت نماید.
 -3عوارض خسارت اموال عمومی :هر گونه اقدام که منجر به وارد شدن
خسارت به اراضی کوچههای عمومی ،میدانها ،پیادهروها ،خیابانها و بطور
کلی معابر عمومی ،بستر رودخانهها و نهرها ،مجاری فاضالب ،باغهای عمومی،
گورستانهای عمومی ،درختهای معابر و سایر اموالی که مورد استفاده عموم

قرار میگیرد و ملک عمومی محسوب گردیده و در مالکیت دهیاری میباشد
مشمول جريمه براساس نظريه کارشناس رسمي دادگستري بوده و از طریق
مجاری قضایی توسط دهياري وصول خواهدگردید.
 –5عوارض صدور شناسنامه ساختمانی المثنی :صدور شناسنامه المثنی بعد
از تائید مفقود شدن یا از بین رفتن آن در اثر حوادث غیر مترقبه از سوی مراجع
ذیصالح و اخذ تعهد از مالک مبنی بر پذیرش کل مسولیت های حقوقی و یا انجام
تغییرات و تمدید بیش از حد که تعویض شناسنامه را اجتنابناپذیر مینماید با اخذ
مبلغ  500000ریال مقدور میباشد.
 – 6بهای خدمات آرامستان شامل غسالخانه و قبر به ازای هر نفر 800000
ریال
 – 7بهای خدمات کرایه ماشینآالت دهیاری  ---ریال
هزینه کرایه هر ساعت ماشین مورد نظر * ساعات کار = A
تبصره  :هزينه كرايه هر ساعت ماشين مورد نظر ،مطابق آخرين بخشنامه دفتر
امور روستايي و شوراها ميباشد.
 -8عوارض اسكان افاغنه در روستا

بیش از  4نفر به ازای هر نفر  414000ریال ،سقف دریافت عوارض خدمات
شهری از هر خانوار اتباع خارجی مبلغ  5500000ریال میباشد.
ماده -15خسارت حفاری غیر مجاز یا مازاد بر مجوز صادره
الف) هزینه ترمیم و بازسازی آسفالت در معابر اصلی هر متر مربع 2500000ریال
ب) هزینه ترمیم و بازسازی مسیرهای زیرسازی شده هرمتر مربع  400000ریال
ج) هزینه ترمیم و بازسازی موزاییک و خشکهچینی هر متر مربع 1800000ریال
د) هزینه ترمیم جدول به ازاء هر متر طول 1800000ریال
توجه  :1بهای خدمات سایر فعالیتهایی که توسط دهیاری انجام میشود و
در این دستورالعمل به آنها اشاره نشده است با توجه به مقتضیات جغرافیایی به
پیشنهاد دهیار و تصویب شورای روستا قابل وصول میباشد .ضمناً براساس بند 5
ماده  13اساسنامه ،تشکیالت و سازمان دهیاریها ،بهای خدمات با تصویب شورا

و تائید بخشدار امکانپذیر است.
توجه  :2دریافت هر نوع وجه توسط دهیار و کارکنان دهیاری از مودیان و یا
استفاده از وجه حاصل از درآمدهای دهیاری به هر عنوان حتی علیالحساب و یا
برای پرداخت هزینههای ضروری و فوری ممنوع است .وجوه عوارض و بهای خدمات
توسط مودی باید به حساب بانکی دهیاری واریز و قبض رسید مربوطه به امور مالی
دهیاری تحویل شود.
این تعرفه مشتمل بر دو بخش عوارض با  25ماده و بهای خدمات با  10بخش
به تصویب اعضای شورای اسالمی حجت آباد بخش مرکزی رسیده و از ابتدای سال
 1401و پس از انجام مراحل قانونی و اعالم عمومی ،قابل اجرا است و جایگزین کلیه
مصوبات قبلی مرتبط با عوارض محلی می گردد در ضمن عالوه بر ارسال دفترچه فایل
 WORDو  PDFآن نیز به استانداری ارسال گردد.

