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 به موجب احکام هاي بعدي آن، و اصالحیه 1366ستقیم مصوب اسفند هاي مقانون مالیات 64در اجراي مقررات ماده 

، 21/9/1397مورخ  01/110/127128، 1/10/1397مورخ  196096/97، 8/10/1397مورخ  38996/160هاي شماره

کمیسیون تقویم امالك شهر تهران با حضور  15/11/1397ص مورخ /25187/200و  1/10/1397مورخ  38816/97/200

و  جهاد کشاورزيازي، وزارت وزارت راه و شهرس امالك کشور،ر تهران، سازمان ثبت اسناد و ی شهنمایندگان شوراي اسالم

هاي ي الزم و در نظر گرفتن مقررات بندهاشکیل و پس از بحث و بررسیتسازمان امور مالیاتی کشور، طی جلسات متعدد 

شامل ضوابط اجرایی و جداول ارزش (تهران قانون مذکور، ارزش معامالتی امالك واقع در شهر  64ماده ) ب(و ) الف(

  میانگین %) 6(گانه بر اساس شش درصد 22طق بندي مناهاي بلوكتفکیک نقشه را به) معامالتی عرصه امالك مزبور

به تصویب نهایی رسانید که از تاریخ                      30/11/1397در تاریخ شرح پیوست تعیین و به  هاي روز هر بلوك،قیمت

 .باشدمی الزم االجرا 01/01/1398

 قـانون یادشـده ارزش هـاي موضـوع مصـوبه صـرفاً بـراي محاسـبه انـواع  مالیـات           64مـاده   3با توجـه بـه مفـاد تبصـره     

ــامالتی    مــی ــاي ارزش مع ــر مبن ــانونی ب ــررات ق ــوارض و وجــوه کــه مطــابق مق ــبه ســایر ع ــین مأخــذ محاس   باشــد و تعی

  .ماده مذکور است 3باشد، تابع مقررات تبصره می

  

 علی چگنی            زهرا نژاد بهرام                                                                                                                        

  نماینده وزارت راه و شهرسازي                                                شوراي اسالمی شهر تهرانعضو                    

  

  مهري مصر         - ساالر علیجانی                                                                                                            میر صادق سعادتیان       

  وزارت جهاد کشاورزي نمایندگان                                                                        نماینده سازمان ثبت اسناد و امالك                

  

   

  سعید توتونچی ملکی                                                                                            

  نماینده سازمان امور مالیاتی کشور                                                                            

 

 صورتجلسه کمیسیون تقویم امالك شهر تهران 

































 

شهرداري تهران دومنطقه   

























 

شهرداري تهران سهمنطقه   



























 

شهرداري تهران چهارمنطقه   





























 

شهرداري تهران پنجمنطقه   























 

شهرداري تهران ششمنطقه   























 

شهرداري تهران هفتمنطقه   



















 

شهرداري تهران هشتمنطقه   











 

شهرداري تهران نهمنطقه   









 

شهرداري تهران دهمنطقه   







 

شهرداري تهران يازدهمنطقه   

























 

شهرداري تهران دوازدهمنطقه   





































 

شهرداري تهران سيزدهمنطقه   







 

شهرداري تهران چهاردهمنطقه   











 

شهرداري تهران پانزدهمنطقه   













 

شهرداري تهران شانزدهمنطقه   









 

شهرداري تهران هفدهمنطقه   









 

شهرداري تهران هجدهمنطقه   













 

شهرداري تهران نوزدهمنطقه   







 

شهرداري تهران بيستمنطقه   



















 

شهرداري تهران بيست و يكمنطقه   















 

شهرداري تهران بيست و دومنطقه   












