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0

به نام خداوند بخشنده مهربان
شماره4645 :
تاریخ 31/15/95 :

"صورتجلسه "
دراجرای مقررات ماده  64قانون مالیاتهای مستقیم مصوو تیور مواه ،4931بموجو

اکاواش اوماره وای-381

/81 ،31/41/84-116 ،31/41/88 – 31/964 ، 31/44/88الووو – 81/88/498، 31/44/6 – 31/39،83398/4/91 ، 39/
 31/41/86 – 31/45/9665، 31/44/41و/418/88/19664د – 31/13/83کمیسیون تقویم امالک اهرستان ارسوجاان
وکومه باکضور اعضای اورای اسالمی اهر ای ارسجاان  ،نمایجدگان سازمان ثبو

اسوجاد واموالک ،وزارت جهواد

کشاورزی ،راه واهرسازی و سازمان امورمالیاتی کشور ،طی جلسات متعدد تشوای وسوا از بررسوی وای وزش و
درنظر گرفتن مقررات ماده 61قانون مالیاتهای مستقیم وملحوظ نظر قراردادن ارزش معامالتی اموالک سواق قبو ،
ارزش معامالتی امالک ساق 4939اهرستان ارسجاان وکومه بانضماش ضوابط اجرایی آن (به ارح سیوس
ودرتاریخ39/14/94به تصوی

) ،تعیوین

نهایی کمیسیون موصوف رسید که از تاریخ 4931/19/14وزش اوجرا می بااد

با توجه به مفاد تبصره  9ماده  46قانون یاد شده ارزش های موضوع مصوبه صرفا برای
محاسبه انواع مالیات می باشد و تعیین ماخد محاسبه سایر عوارض و وجوه کهه ماهاب
مقررات قانونی بر مبنای ارزش معامالتی می باشد ʻتابع مقررات تبصره  9ماده مهککور
است.
 .5نام ونام خانوادگی وامضاء اعضاء یا نمایندگان شورای اسالمی شهر ارسنجان آقای اسداله رضایی
 .2نام ونام خانوادگی وامضاءنماینده سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

آقای فرشید جانثار

 .9نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده وزارت راه وشهرسازی

آقای خادمی

 .6نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده وزارت جهاد کشاورزی

آقای غالم عباس زارعی فر

 .1نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

آقای جواد ابراهیمی

1

ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک
ارزش معامالتی امالک عبارت اس

از ماموع ارزش معامالتی عرصه و اعیان به ارح ذی :

بخش اول  :ارزش معامالتی عرصه امالک
ارزش معامالتی عرصه امالک بر اساس میانگین ارزش ای روز عرصه امالک واقع در ر یك از بلوک ای ماموعه
سیوس

واعماق ااخص نسب

ارزیابی ساق مورد نظر به ارح مجدرج در ذی نقشه بلوک مربوط می بااد.

ارزش معامالتی عرصه امالک بر مبجای ارزش معامالتی بلوک مربوط و با رعای
-4ارزش ای معامالتی با اعماق ضرائ
ردیف

مقررات ذی محاسبه می گردد.

مربوط به نوع کاربری امالک به ارح جدوق ذی تعدی می گردد.
ضرایب تعدیل

نوع کاربری

4

مساونی

4

8

تااری

4،9

9

اداری

4،8

1

خدماتی،آموزای،فر جگی،بهدااتی-درمانی،تفریهی-
ورزای،گرداگری ،تلداری و ...
صجعتی – کارگا ی ،کم ونق  ،انباروتوقفگاه

9

1.5
1.6

کشاورزی
6

ال (-باغات،اراضی مزروعی،دامداری،دامپروری،سرورش
طیور و آبزیان ،سرورش گ و گیاه و )...
-اراضی مزروعی دیمی

5

سایر)مجابع ملی و)...

1.8
1.4
1.4

-2تشخیص نوع کاربری عرصه امالک به ارح ذی صورت می سذیرد:
 -8-4کاربری امالک بر اساس نوع کاربری مجدرج در سجد رسمی و یا سایر اسجاد مثبته مربوط می بااد.
-2-2درخصوص امالکی 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 یك از اعیانی ای مستحدثه و نوع
کاربری آنها تعیین می گردد.
-8-9درخصوص عرصه امالک فاقد کاربری و فاقد اعیانی ،طبق ردی
2

)  )5جدوق فوق عم خوا د اد.

این ماموعه ،مربوط به معابر با عرض  48متر می بااد و به

-9ارزش ای معامالتی عرصه مجدرج در جداوق سیوس
ازای ر متر) یا ضریبی از متر(  ،مازاد یا کسری نسب

به مبجای مذکور  ،کس

مورد  2درصد به ارزش ای مزبور

اضافه یا کسر می گردد.
تذکر :افزایش  2درصدی مذکور در ارزش عرصه برای معابر باوی  81متر جه

امالک با کاربری مساونی و معابر

باوتر از 91متر برای سایر کاربری ا محاسبه نمی گردد.
-1در محاسبه ارزش عرصه ایی که دارای  2بر یا بیشتر می بااجد ،باوترین ارزش معبر مربوطه مالک عم خوا د

بود ،مشروط براین که از معبر مذکور راه عبور دااته بااد (.جبهه اوق تا49متربرابر411درصد،از49مترتا91متر برابر61
درصد وبیش از91متر برابر 91درصد قیمتهای تعیین اده درجدوق محاسبه گردد).
-5ارزش عرصه امالک واقع در بر میادین ،معادق باوترین ارزش معبری اس

که از آن میدان مجشع

-6ارزش عرصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و کق عبور از ملك مااور را دارند ،برابر اص
ارزش عرصه معبری اس

که راه عبور ملك از آن مجشع

می اود.
درصد ) %( 61

می اود.

-7ارزش عرصه امالکی که بر بزرگراه  ،اتوبان ،مسی  ،کریم راه آ ن و نهر قرار دارند ،تا زمانی که ارایط استفاده و
دسترسی به ملك مورد نظر مهیا نبااد و رف

عبور و مرور از آنها ،نظیر خیابانهای داخلی اهر جه

و آمد آنان از

خیابانهای دیگر صورت سذیرد ،برابر خیابان مورد استفاده محاسبه می اود.
-8ارزش معامالتی عرصه سرا ا ،ساساژ ا و کاروانسرا ا بر اساس باوترین ارزش معامالتی معبری که از آن مجشع
می اوند،محاسبه می اود.
بخش دوم  :ارزش معامالتی ساختمان) اعیانی (:
ارزش معامالتی اعیانی امالک) اعم از مختلط و غیرمختلط (بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه ،نوع سازه ساختمان و
کاربری آن مطابق جدوق و با رعای
ردیف

مقررات ذی محاسبه می گردد:
قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه

نوع کاربری اعیانی

(ارقام به هزارریال)
تمام بتون ،اسکلت بتونی و فلزی ،سوله
300

4

تااری

8

مساونی و اداری

240

سایر
100
80

صجعتی ،کارگا ی،خدماتی،آموزای
9

،بهدااتی-درمانی،تفریهی-

180

ورزای،فر گی ،تلداری،گرداگری،کم

60

و نق ،انبار،سارکیجگ عمومی(توقفگاه)و...
1

کشاورزی(دامداری،دامپروری،سرورش

120

طیور و آبزیان،سرورش گ و گیاه و )...

40

تذکر :برای محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالک%91،ارزش معامالتی ر متر مربع عرصه که مبجای محاسبه ارزش
معامالتی عرصه ملك قرار گرفته اس

،به قیم

ر متر مربع ساختمان مجدرج در جدوق فوق اضافه میگردد .

3

-4در ساختمان ای مساونی و اداری بیش از سجج طبقه) بدون اکتسا زیر زمین و سیلوت (از طبقه اشم به باو به
ازای ر طبقه باوتر ،یك و نیم درصد ( )%4،9به قیم

ر متر مربع ساختمان ردی

 2جدوق فوق اضافه می اود.

-2ارزش ر متر مربع سارکیجگ و انباری متعلق به ر واکد ساختمانی معادق  91درصد قیم

ر متر مربع

ساختمان مجدرج درجدوق فوق تعیین می گردد.
 -9به ازاء ر ساق قدم

ساختمان) با ارائه اسجاد و مدارک مثبته (تا سق

معاامالتی %8از ک ارزش معامالتی اعیانی ملك) تا سق

 81ساق نسب

به ساق محاسبه ارزش

 11درصد (که مطابق بجد ای فوق تعیین می گردد ،کسر

می اود.
-1در محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالک ،کلیه فضا ای غیرمسق

و مچجین مشاعات ساختمان جزء اعیانی

محسو نمی اود.
بخش سوم  :ارزش معامالتی اعیانی واحدهای تکمیل نشده
ارزش معامالتی اعیانی ساختمان ای تامی نشده با توجه به وضعی

آن در ر یك از مراک ساخ

و با رعای

مقررات بخش دوش ضوابط اجرایی این ماموعه به ارح ذی تعیین می گردد  .ضمجا در امالکی کاه دارای دو یا چجد
طبقه می بااجد ،ارزش معامالتی اعیانی ر طبقه بر اساس تطبیق وضعی

موجود آن با یای از مراک چهارگانه ذی

محاسبه می گردد.

ردیف

مراحل ساخت ساختمان

4

فونداسیون

8

درصد از ارزش معامالتی
اعیانی
41
91

اسال

9

سف

کاری

91

1

نازک کاری

81

بخش چهارم  :سایر ضوابط
-4ارزش معامالتی امالکی که نیاز به اصالح اسجاد مالای
تابع مشخصات مجدرج در سجد مالای

دارند ،تا زمانی که اسجاد مالای

آنها اصالح نشده بااد،

می بااد.

-2چجانچه برای امالک واقع در کریم قانونی اهر  ،بخش و یا روستای مورد نظر ،ارزش معامالتی تعیین نشده بااد
 ،معادق شتاد درصد ( )%81ارزش ای معامالتی نزدیاترین مح مشابه ،مبجای محاسبه خوا د بود.

4

مجموعه بلوک1
شمال

ظلع ججوبی جاده سعادتشهر از روبروی سادگان قدس تا فلاه معلم

شرق

ضلع غربی خیابان ورزش

جنوب

دامجه کوه قالت

غرب

روبروی سادگان قدس

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
56111
5

مجموعه بلوک 2
شمال

ت عایشه

شرق

بلواراماش دانشگاه تا تقاطع خیابان فر جگ تا سه راه فر جگ تا میدان دانش اموز

جنوب

ضلع امالی جاده سعادتشهر از سادگان قدس تا ابتدای خیابان اثاری

غرب

4سادگان قدس

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
16000
6

مجموعه بلوک 9
شمال

ظلع ججوبی بلوار بسیج و بلوار دکتر اساجدری و بلوار توابع تا مح بیمارستان جدید

شرق

مح بیمارستان جدید

جنوب

دامجه کوه قالت

غرب

ظلع ارقی خیابان ورزش

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
54111
7

مجموعه بلوک 6
شمال

ظلع ججوبی خیابان فر جگ

شرق

ظلع غربی خیابان ولیعصر و بلوار دانشگاه

جنوب

ظلع امالی بلوار دکتر اساجدری از تقاتع ولی عصر تا سه راه دانش اموز

غرب

ظلع ارقی خیابانهای آثاری و طالقانی تا چهار راه طالقانی

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
21111
8

مجموعه بلوک 1
شمال

ظلع ججوبی خیابن اماش خمیجی ارقی

شرق

کمربجدی  49خرداد تا سر خیابان اهید جعفر کسن اا ی و در امتداد خیابان اهید جعفر کسن اا ی تا اا ولی و تا
ترمیجاق

جنوب

ظلع امالی بلوار ورودی بلوار دکتر اساجدری

غرب

ظلع ارقی خیابان ولیعصر و ججوبی و امالی تا چهار راه اماش خمیجی

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
54111
9

مجموعه بلوک 4
شمال

دامجه ججوبی کوه چجار

شرق

اراضی کشاورزی

جنوب

ظلع امالی جاده ورودی تا ترمیجاق مسافربری

غرب

از ترمیجاق تا ت ااه ولی و در امتداد ظلع ججوبی اهید جعفر کسن اا ی تا تقاطع  49خرداد و در امتداد  49خرداد تا
انتهای خیابان اماش خمیجی ارقی و در امتداد ظلع امالی اماش خمیجی ارقی تا چهار راه اماش خمیجی و در امتداد ظلع
ارقی خیابان ولیعصر امالی و بلوار دانشگاه تا کوه چجار

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
15000
10

مجموعه بلوک7
شمال

دامجه کوه چجار از گود سیر باصفا به طرف ارق تا ججو کوه خاش

شرق

امتداد ارق اراضی خبریز تا سه راه ا

جنوب

دامجه کوه قالت

غرب

ضلع ارقی خیابان ورزش

بی (ت خرمایی) در امتداد کوه صالح اباد و قالت خوار و ارق اراضی دول

اباد

شامل روستا های

باغ طیر -زیاد اباد -رحمت اباد -مهریان -کمال اباد -نصیر اباد -دهک -اکبر اباد -همام الدین -بزم
آهوچر -درب تنگ شکن -درب آهوچر -نعمت اباد -دولت اباد -مهر اباد -نور اباد -نارک -دوالب-
مالب -قصر منوچهر -سه دره -بکهدان -صالح اباد -کریم اباد – مالنجان – محمد اباد – سعادت اباد -و سایر
اراضی بلوک

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
11

0111

مجموعه بلوک 8
شمال

ججو اراضی قریه ای باغ طیر و خبریز

شرق

غر جاده خبریز اکمد آباد کرباق
از دستگاه آ روستا ا به ارق تا تالقی به جاده اکمد اباد -کرباق

جنوب

کوه رکم

غرب

گردنه سر آسیا از سوزه ایرخون تا دستگاه ا

شامل روستا های

جلودر -سر اباد -حسن اباد -عز اباد -دهبید -ولی اباد  -سید اباد  -حسین اباد عرب شیبانی -علی
ابادساالر -بکر اباد -دهنو-قصرجمال  -جعفر اباد-عبداله اباد -رحیم اباد -صفر اباد – چشمه شیرین -احمد
اباد -حیدر اباد -خان اباد -سهل اباد سروش -چاشت خوار -حسن اباد ایزدی -حسن اباد قیااس -نجف
اباد -کورش اباد-مبارک اباد -وسایر اراضی بلوک

12

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
6111

مجموعه بلوک 9
شمال

ججو کوه از سه راه ا

شرق

دریاچه

جنوب

اماق کوه رکم

غرب

ارق بلوک  8روستایی

بی ( ت خرمایی) به ترف ارق تا دریاچه

و دکو ك

شامل روستا های
کوشک تیماران -جوادیه -علی اباد ساالر -کوه خضر -کفر -دهک -خیر اباد -حسن اباد -فتح اباد -قالت
جیرو -دوالب پایین -کوهنجان – کتک -دو کوهک -مقبل اباد -جمال اباد دوکوهک -کفه میاق و سایر
اراضی بلوک

13

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
9111

مجموعه بلوک 10
آباد

شمال

کوه نع

شرق

دریاچه

جنوب

اماق بلوک  4روستایی

غرب

ارق بلوک  9روستائی

شامل روستا های
سنکر -شرق اباد -چهار قالت -گمبان -سرخ اباد -دشت گورکی-کاظمی -کناره-اسالم اباد جشنی -وسایر
اراضی بلوک

14

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
6111

15

