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  ٣/٣/١٣٩٥                                                                           ٤٦٥٦/١٦٠رهشما
  جناب آقاي سينجلي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي
  سالم عليكم

هاي  ض تمديد پروانه ساختماناصالحيه مجوز اخذ عوار«به پيوست تصوير مصوبه 
با اصالحات بعدي آن را  ١٤/١١/١٣٩٤مورخ  ٣٠٢٥٧/٢١٥٨/١٦٠ابالغي به شماره » كاره نيمه

كه در دويست و سي و چهارمين و دويست و چهل و يكمين جلسات رسمي شوراي اسالمي 
به تصويب رسيده و سير قانوني  ٤/١٢/١٣٩٤و  ١٣/١١/١٣٩٤شهر تهران منعقده در تاريخ 

  .نمايد اره آن روزنامه ارسال ميشدن خود را طي نموده است، جهت چاپ و انتشار در اولين شم
  رئيس شوراي اسالمي شهر تهران ـ مهدي چمران

  
   :عنوان مصوبه

  
کاره ـ  مهين يها د پروانه ساختمانيه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدياصالح« 

  » ١٨/١١/١٣٨٢مورخ  ١٦٥٩٢/٤٣٨/١٦٠به شماره  يابالغ
  

  )آن يبعد تبصره با اصالحات) ١٤(مشتمل بر ماده واحده و چهارده (
  

  )دوره چهارم(شوراي اسالمي شهر تهران  ٢٣٤مصوب جلسه 
  ١٤/١١/١٣٩٤مورخ  ٣٠٢٥٧/٢١٥٨/١٦٠: ابالغي به شماره 

 )دوره چهارم(شوراي اسالمي شهر تهران  ٢٤١مصوب جلسه  و  اصالحيه آن
  ٥/١٢/١٣٩٤مورخ  ٣٢٨٩٨/٢١٦٧/١٦٠: ابالغي به شماره 

  
ـ ) دوره چهارم(يست و چهل و يکمين جلسه موارد اصالحي مطابق مصوبه دو: توجه

  .در متن مصوبه اعمال شده است ٥/١٢/١٣٩٤مورخ  ٣٢٨٩٨/٢١٦٧/١٦٠ابالغي به شماره 
  

 :ماده واحده
قانون ماليات بر ارزش افزوده و باعنايت ) ٥٠(پنجاهم ماده ) ١( به استناد تبصره يکم

ه منظور کاهش زيان و خسارات ها، ب قانون شهرداري ٥٥ماده ) ١٤(چهاردهم به مفاد بند 
ناشي از عمليات ساختماني بر محيط زيست، سيما و منظر شهري، ايمني عابرين و امنيت 

مجوز اخذ عوارض تمديد «مفاد مصوبه  اجتماعيهاي  شهر و همچنين پيشگيري از آسيب
 ١٨/١١/١٣٨٢مورخ  ١٦٥٩٢/٤٣٨/١٦٠ـ ابالغي به شماره » کاره هاي نيمه ساختمان
ادارات (هاي  کليه ساختمان، براي ١/٧/١٣٩٥شهرداري تهران موظف است از   اصالح و

که در مهلت قانوني مندرج در پروانه ) دولتي، عمومي، خصوصي و شهرداري تهران
بر به ازاي هر ماه تطويل  اند، کاره رها شده ها به اتمام نرسيده و نيمهساختماني، عمليات آن
سازي  ساختمانعوارض تأخير در تکميل حت عنوان ، عوارضي تاساس مفاد اين مصوبه

  :نمايدمطابق فرمول و جداول زير دريافت 
  

PS          =DE  
  
P  : ارزش معامالتي گرانترين گذر قابل دسترسي ملک براساس آخرين دفترچه

که از ابتداي )مستقيمهاي  قانون ماليات ٦٤موضوع ماده (مالک مصوب اارزش معامالتي 
  .ودبهر سال مالک عمل خواهد 

S  : مساحت ناخالص کل زيربنا  
  

 درصد عوارض دريافتي مرحله ساختماني

 ٤/١ DE تا مرحله اتمام فونداسيون

 ١/ ٣ DE از اتمام فونداسيون تا اتمام مرحله اسکلت و سقف

 ١/١ DE از اتمام اسکلت و سقف تا اتمام مرحله سفت کاري

 DE تا مرحله اجراي نازک کاري بدون نمااز مرحله اتمام سفت کاري 
  

  :)١(يکم تبصره 
پس از  باتوجه به مرحله ساختماني ملک سازي تأخير در تکميل ساختمانعوارض  

 گردد و  سال اضافي از اتمام مهلت مقرر مندرج در پروانه ساختماني دريافت مي ٢گذشت 

سال تأخير به ميزان  به ازاي هردرصورت نيمه تمام بودن بنا،  پس از مدت مذکور
  .در جدول فوق اضافه خواهد شد به مبالغ محاسبه شده %) ٥(پنج درصد 

  ): ٢(دوم تبصره 
ها در کليه سطوح تکميل و اجرا شده، تمامي ضمائم  هايي که نماسازي آن ساختمان

آوري گرديده و موانع الزم جهت ورود و خروج افراد  غير اساسي متصل به ساختمان جمع
ها در نماي عمومي نصب شده باشد، ساختمان  به ساختمان به ويژه درب و پنجرهمتفرقه 

  .باشند نمي سازي تأخير در تکميل ساختمانتمام شده محسوب و مشمول عوارض 
  ): ٣(سوم تبصره 

پروانه تغيير «در هنگام ساخت،  ١/١/١٣٩٥هايي که از تاريخ درخصوص ساختمان
عوارض موضوع اين مصوبه زمان مندرج در پروانه  نمايند، مالک محاسبه اخذ مي »نقشه

  .باشد اوليه مي
  ): اصالحي)(٤(چهارم تبصره 

که تا زمان اتمام مهلت پروانه ساختمان، مجوز شروع عمليات ساختماني  در صورتي
 اخذ نگردد و عمليات ساختماني شروع نشود، ملک مذکور مشمول عوارض اين مصوبه

پذير  ها با حفظ حقوق قبلي، صرفاً يک بار امکان گونه ساختمان تمديد پروانه اين. گردد نمي
از  »سازي عوارض تأخير در تکميل ساختمان«ها، مالک محاسبه  گونه پروانه براي اين. است

  .باشد زمان مندرج  در پروانه تمديد شده مي
  ): ٥(پنجم تبصره 
ه کاره که نيمهاي  براي کليه ساختمان سازي تأخير در تکميل ساختمانعوارض 

 ٣١/٦/١٣٩٥ تاريخصادر شده است، تا  ١٣٧٩سال يا بعد از  قبلها  پروانه ساختماني آن
و درصورت عدم ) هر ماه تطويلبه ازاي   برمبناي( ١٣٨٢مطابق با مصوبه سال 

  . گردند مي مشمول اين مصوبه ١/٧/١٣٩٥اتمام ساختمان، از تاريخ 
 ١٣٧٩بعد از سال ها  تمامي که پروانه ساختماني آن نيمههاي  براي ساختمان الف ـ 

صادر شده است،  باتوجه به درج مهلت اتمام عمليات در پروانه ساختماني صادره نيازي 
رساني ذيل پروانه ساختماني جهت شمول اخذ عوارض  صدور اخطار نبوده و اطالع به

  .نمايد مي نيمه کاره کفايتهاي  ساختمان
هاي نيمه تمامي که مکلف است ضمن شناسايي ساختمانان تهرشهرداري ب ـ 

صادرشده است، نسبت به صدور اخطار جهت  ١٣٧٩قبل از سال ها  پروانه ساختماني آن
  . ساله اقدام نمايد) ١(اتمام ساختمان با مهلت يک 

  : )٦(ششم تبصره 
مؤدي  هشهرداري موظف است با رعايت ترتيبات قانوني، عوارض موضوع اين مصوبه را ب

چنانچه . ماه به حساب شهرداري پرداخت كند) ٣( سهابالغ نمايد تا آن را ظرف مدت 
مؤدي در مهلت مقرر به عوارض اعالمي اعتراض نكند، عوارض قطعي شده و الزم االجراء 
خواهد بود و در صورت اعتراض وي، مراتب جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به كميسيون 

  .شود مي سالقانون شهرداري ار ٧٧ماده 
  : )٧(هفتم تبصره 

سيساتي که از لحاظ اصول شهرسازي، أدر خصوص بناها و ت گيري به منظور تصميم
فني يا بهداشتي، خالف مشخصات مندرج در پروانه باشد بطوريکه قلع آن ضرورت يابد و 
يا بنا بدون پروانه شهرداري احداث گرديده و يا شروع به احداث شده باشد، شهرداري 

ها  ماده صد قانون شهرداري ) ١(مدر تبصره يك ف است موضوع را در كميسيون مقررمکل
  .گيري قرار دهد مورد پي

  ): ٨(هشتم تبصره 
منظور  و بهها  قانون شهرداري ٥٥ماده  ١٤به موجب بند شهرداري تهران مکلف است 

، عمومي، ادارات دولتي(نيمه کاره هاي  ساختمانکليه رفع خطر، ايمن سازي و نماسازي 
با اختصاص رديف بودجه مجزا در بودجه ساليانه اعتبارات ) خصوصي و شهرداري تهران

چنانچه مهلت اتمام عمليات ساختماني منقضي شده و بنا .بيني نمايد پيشالزم را 
مكلف است پس از کسب نظر تهران است، شهرداري  نموده ساکنين  مخاطراتي را متوجه

ا صاحبان اماکن يا صاحبان ادوات منصوب ابالغ نموده تا ظرف مور فني خود به مالکين يأم
درصورت عدم اقدام مالك و يا عدم . روز نسبت به رفع خطر احتمالي اقدام نمايد ٧مدت 

با مراقبت  اًسأدسترسي به وي و يا در مواردي كه ضرورت و فوريت امر ايجاب كند ر
هزينه مصروف را به اضافه صدي و  نمايدمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت أم

ممانعت مالك از انجام وظيفه شهرداري،  درصورت .نمايدپانزده خسارت از طرف دريافت 
قضايي اقدامات الزم معمول محترم مراتب به مرجع صالح قضايي اعالم و برابر دستور مقام 

  .خواهد شد
 

ــ  ١  ١٢  ـــ
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  ): ٩(نهم تبصره 
 دستورصالح قضايي  مراجعاز طرف  نيمه کارههاي  چنانچه درخصوص ساختمان

مذکوراز شروع دستور توقف عمليات شده باشد، مدت زمان  عمليات اجرايي صادر توقف
  .باشد نمي اجرائي تا بال اثر شدن آن، مشمول عوارض موضوع اين مصوبه

  ): ١٠(تبصره دهم 
%) ٥٠(مشمول پرداخت پنجاه درصد  ،هاي مسکن کارمندي و کارگري کليه تعاوني
  . باشند وع اين مصوبه ميعوارض موض

  ): ١١(تبصره يازدهم 
باشد  انجام هر گونه گودبرداري ساختمان قبل از صدور پروانه ساختماني ممنوع مي

هاي غير مجاز جلوگيري  و شهرداري تهران مکلف است با اتخاذ تدابير الزم از گودبرداري
  . بعمل آورد

  ): ١٢(تبصره دوازدهم 
هاي رها شده در شهر تهران را شناسايي  يه ساختمانشهرداري تهران مکلف است کل

 هاي گيري و برابر مقررات  موضوع را جهت تعيين تکليف به مرجع صالح قضايي ارسال و پي
  . الزم را معمول نمايد

  ):١٣(تبصره سيزدهم 
اي شدن صدور پروانه ساختماني مبناي اخذ عوارض  در صورت تصويب دو مرحله

  .صدور پروانه  اصلي خواهد بودموضوع اين مصوبه زمان 
  ):١٤(تبصره چهاردهم 

مدت زمان تأخير عمليات ساختماني ناشي از بروز حوادث غيرمترقبه در شهر تهران 
  . گردد مشمول اخذ عوارض موضوع مصوبه نمي
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