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 مندرجات  فهرست

 صفحه عنوان

 1 و مستندات قانونی وضع عوارض   مقدمه

 01 عوارض زیربنا )احداث اعیانی( از نوع مسکونی به صورت تک واحدی

 00 عوارض زیربنا )احداث اعیانی( صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی

 01 عوارض پذیره یک واحد تجاری )مجتمع( و چند واحدی

 01 عوارض پذیره هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها

واحدهای آموزشی ،فرهنگی، مذهبی،هنری و درمانی )بیمارستان و کلینیک های  پذیرهعوارض 

 01 درمانی(،ورزشی

 01 و حروف وابسته مطب پزشکی پذیره  عوارض

 01 بهای خدمات استفاده از فضای روباز 

 01 شی از صدور مجوز دیوارکشی الیحه ارزش افزوده نا

 01 بهای خدمات تأمین پارکینگ عمومی برای موارد شش گانه

 01 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و کاربری غیر مرتبط

 01 عوارض مازاد بر تراکم پایه

 01 عوارض تجدید پروانه های ساختمانی

 01 وسعه شهریعوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های ت

 01 عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر

 13 عوارض اضافه ارتفاع

 11 عوارض صدور مجوز نصب )احداث پل(

 11 سپرده نخاله برداری

 11  قانون 011ماده  00جدول ارزش معامالتی ساختمان در شهر بهبهان موضوع تبصره 
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 صفحه عنوان

 11 ازی،زیرسازی و جدول و آسفالت معابر و شوارععوارض وصول هزینه های خدمات آماده س

 30 بهای خدمات مربوط به انجام تعمیرات اساسی امالك واقع در محدوده شهر

 30 عوارض نصب درهای اضافه در مجتمع های مسکونی تک واحدی

 31 حق کارشناسی و بازدید از محل

 33 بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تغییرات عرصه و مسیر

 31 برقراری بهای خدمات نقشه برداری

 31 بهای خدمات ناشی از کسری عرض امالك

 31 وصول بهای خدمات سدمعبر و تخلیه غیرمجاز مواد و مصالح ساختمانی

 11 بهای خدمات پاسخ استعالم

 10 بهای خدمات آتش نشانی

 10 بهای خدمات شهری

 11 بهای خدمات متعلقه به صنوف کشتارگاهی

 13 بهای خدمات توقفگاهی وسایط نقلیه سبک و سنگین در ترمینال مسافربری و تره بار

 11                                                                                                                خدمات توزین

 11                                                                                                 تجاری بهای خدمات حاصل از آگهی های

  10                                                                                                                 شهر  عوارض قطع درختان

 13                                                                                                                            بهای خدمات اتباع بیگانه
 11                                                                                                                     بهای خدمات مدیریت پسماند

  11                                                                        بهای خدمات غرفه ها و نمایشگاههای فروش فصلی و دائمی

 11                                                        بهای خدمات دکل های مخابراتی
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 صفحه عنوان

 11                                                                                           ام صنفیبهای خدمات شهری از مشاغل غیر نظ

  11                                  بهای خدمات آرامستان

 11                      آیین نامه تقسیط عوارض

 10                    الیحه بهای خدمات کسب و پیشه و متفرقه

 11                         کسب

 


