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ارزش معامالتی امالک
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تاریخ اجرا :از ابتدای خرداد ماه سال 5931

0

به نام خداوند بخشنده مهربان
شماره243 :
تاریخ 31/15/23 :

"صورتجلسه "
دراجرای مقررات ماده  64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرر مراه ،4931بموجر

اکاراش ارماره رای-9933

 ، 31/42/41 –9494، 31/42/41 ، 9499 ،31/42/41-9933 ،31/42/41 –9936 ، 31/42/41کمیسرریون تقررومم امرر
بخش آباده طشک وکومه باکضور اعضای اورای اس می آباده طشک  ،نمامندگان سراممان بترا اسرناد وامر

،

ومارت جهاد کشاورمی ،راه واهرسامی و ساممان امورمالیاتی کشور ،طی جلسات متعدد تشرای وسرا ام بررسری
ای المش و درنظر گرفتن مقررات ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم وملحوظ نظر قرراردادن ارم
سال قت  ،ارم

معام تی ام

معرام تی امر

سال 4931بخش اباده طشک وکومه بانضماش ضوابط اجرامی آن (به ارح سیوسرا

) ،تعیین ودرتارمخ31/94/23به تصوم

نهامی کمیسیون موصوف رسید کره ام ترارمخ 4931/99/94المش االجررا مری

بااد9
با توجه به مفاد تتصره  9ماده  91قانون ماد اده ارماهای موضوع مصوبه صرفاً بررسی محاسته انواع مالیات میتااد
و تعیین ماخذ محاسته سامر عوارض و وجوه که مطابق مقررات قانونی بر متنای ارم

معام تی میتااد،تابع مقررات

تتصره  9ماده مذکور اسا.
 .5نام ونام خانوادگی وامضاء اعضاء یانماینده شورای اسالمی بخش آباده طشک و حومه.
-مهدی میرزایی

 .2نام ونام خانوادگی وامضاءنماینده سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

آقای محی الدین صادقی.

 .9نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده وزارت راه وشهرسازی

آقای محمد یار احمدی.

 .4نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده وزارت جهاد کشاورزی

آقای مهدی اعیان منش.

 .1نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

آقای حمید رضا حیدری نقد علی.

1

ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک
ارم

معام تی ام

معام تی عرصه و اعیان به ارح ذم :

عتارت اسا ام مجموع ارم

بخش اول  :ارزش معامالتی عرصه امالک
ارم

معام تی عرصه ام

بر اساس میانگین ارم

ای روم عرصه ام

واقع در ر مک ام بلو

سیوسا واعمال ااخص نستا ارممابی سال مورد نظر به ارح مندرج در ذم نقشه بلو
ارم
-4ارم

معام تی عرصه ام

بر متنای ارم

ای معام تی با اعمال ضرائ

مربوط می بااد.

مربوط و با رعاما مقررات ذم محاسته می گردد.

معام تی بلو

مربوط به نوع کاربری ام

ردیف

به ارح جدول ذم تعدم می گردد.

نوع کاربری

ضرایب تعدیل

4

مساونی

4

2

تجاری

4،1

9

اداری

4،2

1
1

ای مجموعه

خدماتی،آمومای،فر نگی،بهدااتی-درمانی،تفرمهی-
ورمای،گرداگری ،تلداری و ...
صنعتی – کارگا ی ،کم ونق  ،انتاروتوقفگاه

9.1
9.9

کشاورمی
9

الف(-باغات،اراضی مزروعی،دامداری،دامپروری،سرور
طیور و آبزمان ،سرور

گ و گیاه و )...

ب-اراضی مزروعی دممی
1

سامر)منابع ملی و)...

-2تشخیص نوع کاربری عرصه ام
 -2-4کاربری ام

9.2
9.4
9.4

به ارح ذم صورت می سذمرد:

بر اساس نوع کاربری مندرج در سند رسمی و ما سامر اسناد مثتته مربوط می بااد.

2

-2-2درخصوص ام کی که کاربری آنها مشخص نمی بااد  ،بر اساس نوع کاربری اعیانی اکداث اده در آنها و در
خصوص اعیانی ای با کاربری متفاوت) مختلط( ،بر اساس قدر السهم عرصه ر مک ام اعیانی ای مستحدبه و نوع
کاربری آنها تعیین می گردد.

فاقد کاربری و فاقد اعیانی ،طتق ردمف )  )1جدول فوق عم خوا د اد.

-2-9درخصوص عرصه ام

ای معام تی عرصه مندرج در جداول سیوسا امن مجموعه ،مربوط به معابر با عرض  42متر می بااد و به

-9ارم

امای ر متر) ما ضرمتی ام متر(  ،ماماد ما کسری نستا به متنای مذکور  ،کس

مورد  2درصد به ارم

ای مزبور

اضافه ما کسر می گردد.
تذکر :افزامش  2درصدی مذکور در ارم

عرصه برای معابر باالی  29متر جها ام

با کاربری مساونی و معابر

باالتر ام 99متر برای سامر کاربری ا محاسته نمی گردد.
عرصه امی که دارای  2بر ما بیشتر می بااند ،باالترمن ارم

-1در محاسته ارم

معتر مربوطه م

عم خوا د

بود ،مشروط برامن که ام معتر مذکور راه عتور دااته بااد (.جتهه اول تا41متربرابر499درصد،ام41مترتا99متر برابر99
درصد وبیش ام99متر برابر 19درصد قیمتهای تعیین اده درجدول محاسته گردد).
-5ارم

عرصه ام

-9ارم

عرصه ام کی که راه عتور مستقلی ندارند و کق عتور ام ملک مجاور را دارند ،برابر اصا درصد ) %( 99

ارم

واقع در بر میادمن ،معادل باالترمن ارم

عرصه معتری اسا که راه عتور ملک ام آن منشع

-7ارم

معتری اسا که ام آن میدان منشع

می اود.

می اود.

عرصه ام کی که بر بزرگراه  ،اتوبان ،مسی  ،کرمم راه آ ن و نهر قرار دارند ،تا ممانی که ارامط استفاده و

عتور و مرور ام آنها ،نظیر خیابانهای داخلی اهر جها دسترسی به ملک مورد نظر مهیا نتااد و رفا و آمد آنان ام
خیابانهای دمگر صورت سذمرد ،برابر خیابان مورد استفاده محاسته می اود.
-8ارم

معام تی عرصه سرا ا ،ساساژ ا و کاروانسرا ا بر اساس باالترمن ارم

معام تی معتری که ام آن منشع

می اوند،محاسته می اود.
بخش دوم  :ارزش معامالتی ساختمان) اعیانی (:
ارم

معام تی اعیانی ام

) اعم ام مختلط و غیرمختلط (بر اساس متراژ اعیانی مستحدبه ،نوع سامه ساختمان و

کاربری آن مطابق جدول و با رعاما مقررات ذم محاسته می گردد:
ردیف

قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه

نوع کاربری اعیانی

(ارقام به هزارریال)
تمام بتون ،اسکلت بتونی و فلزی ،سوله

4

تجاری

2

مساونی و اداری

300
240

سایر
100
80

صنعتی ،کارگا ی،خدماتی،آمومای
9

،بهدااتی-درمانی،تفرمهی-

180

ورمای،فر گی ،تلداری،گرداگری،کم
3

60

و نق ،انتار،سارکینگ عمومی(توقفگاه)و...
کشاورمی(دامداری،دامپروری،سرور

1

طیور و آبزمان،سرور

تذکر :برای محاسته ارم

120

گ و گیاه و )...

معام تی اعیانی ام

%99،ارم

40

معام تی ر متر مربع عرصه که متنای محاسته ارم

معام تی عرصه ملک قرار گرفته اسا ،به قیما ر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه میگردد .

-4در ساختمان ای مساونی و اداری بیش ام سنج طتقه) بدون اکتساب ممر ممین و سیلوت (ام طتقه اشم به باال به
امای ر طتقه باالتر ،مک و نیم درصد ( )%4،1به قیما ر متر مربع ساختمان ردمف  2جدول فوق اضافه می اود.
-2ارم

ر متر مربع سارکینگ و انتاری متعلق به ر واکد ساختمانی معادل  19درصد قیما ر متر مربع

ساختمان مندرج درجدول فوق تعیین می گردد.
 -9به اماء ر سال قدما ساختمان) با ارائه اسناد و مدار
معاام تی %2ام ک ارم

مثتته (تا سقف  29سال نستا به سال محاسته ارم

معام تی اعیانی ملک) تا سقف  19درصد (که مطابق بند ای فوق تعیین می گردد ،کسر

می اود.
-1در محاسته ارم

معام تی اعیانی ام

 ،کلیه فضا ای غیرمسقف و مچنین مشاعات ساختمان جزء اعیانی

محسوب نمی اود.
بخش سوم  :ارزش معامالتی اعیانی واحدهای تکمیل نشده
ارم

معام تی اعیانی ساختمان ای تامی نشده با توجه به وضعیا آن در ر مک ام مراک ساخا و با رعاما

مقررات بخش دوش ضوابط اجرامی امن مجموعه به ارح ذم تعیین می گردد  .ضمنا در ام کی کاه دارای دو ما چند
طتقه می بااند ،ارم

معام تی اعیانی ر طتقه بر اساس تطتیق وضعیا موجود آن با مای ام مراک چهارگانه ذم

محاسته می گردد.
درصد از ارزش معامالتی

ردیف

مراحل ساخت ساختمان

4

فونداسیون

49

2

اسالا

99

9

سفا کاری

19

1

کاری

69

نام

اعیانی

بخش چهارم  :سایر ضوابط
-4ارم

معام تی ام کی که نیام به اص ح اسناد مالایا دارند ،تا ممانی که اسناد مالایا آنها اص ح نشده بااد،

تابع مشخصات مندرج در سند مالایا می بااد.
-2چنانچه برای ام

واقع در کرمم قانونی اهر  ،بخش و ما روستای مورد نظر ،ارم

 ،معادل شتاد درصد ( )%69ارم

معام تی تعیین نشده بااد

ای معام تی نزدماترمن مح مشابه ،متنای محاسته خوا د بود.
4

مجموعه بلوک1
شمال

خیابان کر

شرق

رودخانه خشک

جنوب

بلوار اهدا(کمربندی)

غرب

خیابان اهید بهشتی

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
210111

5

مجموعه بلوک 2
شمال

خیابان کر -ام نتش خیابان اهید بهشتی تا نتش خیابان اماش خمینی

شرق

خیابان اهید بهشتی

جنوب

خیابان کمربندی ام نتش خیابان اماش خمینی تا نتش خیابان اهید بهشتی

غرب

خیابان اماش خمینی ام نتش خیابان کر تا نتش خیابان کمربندی

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
510111

6

مجموعه بلوک 9
شمال

خیابان کر ام نتش خیابان اماش خمینی تا انتهای خیابان کر

شرق

خیابان اماش خمینی ام نتش خیابان کر تا نتش خیابان کمربندی

جنوب

خیابان کمربندی ام سه را ی اباده طشک تا نتش خیابان اماش خمینی

غرب

جاده ورودی ارسنجان به خیابان کر

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
510111

7

مجموعه بلوک 4
شمال

خیابان کر

شرق

خیابان اداره برق

جنوب

خیابان کمربندی( به طرف خواجه جمالی)

غرب

خیابان اماش خمینی

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
51111

8

مجموعه بلوک 1
شمال

خیابان اداره برق ام نتش خیابان اماش خمینی تا انتهای خیابان برق

شرق

رودخانه فصلی

جنوب

خیابان کر ام نتش خیابان اماش خمینی تا انتهای خیابان کر

غرب

ضلع ارقی خیابان اماش خمینی ام نتش خیابان کر تا انتهای خیابان برق

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
54111

9

مجموعه بلوک 1
شمال

کانال آب و کمربندی خواجه جمالی

شرق

رودخانه فصلی

جنوب

خیابان برق

غرب

محدوده ام

ت قرمز

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
59111

10

مجموعه بلوک7

اراضی مسکونی :
واقع در روستاها ی بخش آباده طشک

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
10111

11

