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

اکاراش ارماره رای-381

/81 ،31/41/84-116 ،31/41/88 – 31/964 ، 31/44/88الرر – 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 بخش سیدان وکومه
باکضور اعضای اورای اسالمی اهروبخش سیدان نمایندگان سازمان ثبت اسناد وامالک ،وزارت جهاد کشاورزی،
راه واهرسازی و سازمان امورمالیاتی کشور ،طی جلسات متعدد تشایل وپس از بررسی ای الزش و درنظر گررفت
مقررات ماده 61قانون مالیاتهای مستقیم وملحوظ نظر قراردادن ارزش معامالتی امالک سال قبل  ،ارزش معرامالتی
امالک سال 4939بخش سیدان بانضماش ضوابط اجرایی آن (به ارح پیوست ) ،تعیی ودرتاریخ39/14/94به تصوی
نهایی کمیسیون موصوف رسید که از تاریخ 4931/19/14الزش االجرا می بااد1
 .5نام ونام خانوادگی وامضاء اعضاء یانمایندگان شورای اسالمی شهروبخش سیدان
الف) شهرسیدان– آقای ستار سجادیان.
ب) بخش سیدان  -آقای کاظم زارع.
 .2نام ونام خانوادگی وامضاءنماینده سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

آقای علی منجذب.

 .9نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده وزارت راه وشهرسازی

آقای غالمرضا کشت ورز.

 .4نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده وزارت جهاد کشاورزی

آقای مهدی شریعتی.

 .1نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

آقای رسول

امیری.

1

ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک
ارزش معامالتی امالک عبارت است از مجموع ارزش معامالتی عرصه و اعیان به ارح ذیل:
بخش اول  :ارزش معامالتی عرصه امالک
ارزش معامالتی عرصه امالک بر اساس میانگی ارزش ای روز عرصه امالک واقع در ر یك از بلوک ای مجموعه
پیوست واعمال ااخص نسبت ارزیابی سال مورد نظر به ارح مندرج در ذیل نقشه بلوک مربوط می بااد.
ارزش معامالتی عرصه امالک بر مبنای ارزش معامالتی بلوک مربوط و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد.
-4ارزش ای معامالتی با اعمال ضرائ
ردیف

مربوط به نوع کاربری امالک به ارح جدول ذیل تعدیل می گردد.
ضرایب تعدیل

نوع کاربری

4

مساونی

4

8

تجاری

4،9

9

اداری

4،8

1

خدماتی،آموزای،فر نگی،بهدااتی-درمانی،تفریهی-
ورزای،گرداگری ،تلداری و ...
صنعتی – کارگا ی ،کمل ونقل  ،انباروتوقفگاه

9

1.5
1.6

کشاورزی
6

ال (-باغات،اراضی مزروعی،دامداری،دامپروری،پرورش
طیور و آبزیان ،پرورش گل و گیاه و )...
ب-اراضی مزروعی دیمی

5

سایر)منابع ملی و)...

1.8
1.4
1.4

-2تشخیص نوع کاربری عرصه امالک به ارح ذیل صورت می پذیرد:
 -8-4کاربری امالک بر اساس نوع کاربری مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد 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 تعیی می گردد.
-8-9درخصوص عرصه امالک فاقد کاربری و فاقد اعیانی ،طبق ردی

)  )5جدول فوق عمل خوا د اد.

2

-9ارزش ای معامالتی عرصه مندرج در جداول پیوست ای مجموعه ،مربوط به معابر با عرض  48متر می بااد و
به ازای ر متر) یا ضریبی از متر(  ،مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور  ،کس

مورد  2درصد به ارزش ای

مزبور اضافه یا کسر می گردد.
تذکر :افزایش  2درصدی مذکور در ارزش عرصه برای معابر باالی  81متر جهت امالک با کاربری مساونی و معابر
باالتر از 91متر برای سایر کاربری ا محاسبه نمی گردد.
-1در محاسبه ارزش عرصه ایی که دارای  2بر یا بیشتر می بااند ،باالتری ارزش معبر مربوطه مالک عمل خوا د
بود ،مشروط برای

که از معبر مذکور راه عبور دااته بااد (.جبهه اول تا49متربرابر411درصد،از49مترتا91متر

برابر 61درصد وبیش از91متر برابر 91درصد قیمتهای تعیی اده درجدول محاسبه گردد).
-5ارزش عرصه امالک واقع در بر میادی  ،معادل باالتری ارزش معبری است که از آن میدان منشع

می اود.

-6ارزش عرصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و کق عبور از ملك مجاور را دارند ،برابر اصت درصد ) %( 61
ارزش عرصه معبری است که راه عبور ملك از آن منشع

می اود.

-7ارزش عرصه امالکی که بر بزرگراه  ،اتوبان ،مسیل ،کریم راه آ

و نهر قرار دارند ،تا زمانی که ارایط استفاده

و عبور و مرور از آنها ،نظیر خیابانهای داخلی اهر جهت دسترسی به ملك مورد نظر مهیا نبااد و رفت و آمد آنان
از خیابانهای دیگر صورت پذیرد ،برابر خیابان مورد استفاده محاسبه می اود.
-8ارزش معامالتی عرصه سرا ا ،پاساژ ا و کاروانسرا ا بر اساس باالتری ارزش معامالتی معبری که از آن منشع
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 جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد:
ردیف

نوع کاربری اعیانی

قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه
(ارقام به هزارریال)
تمام بتون ،اسکلت بتونی و فلزی ،سوله

4

تجاری

8

مساونی و اداری

300
240

سایر
100
80

صنعتی ،کارگا ی،خدماتی،آموزای
9

،بهدااتی-درمانی،تفریهی-
ورزای،فر گی ،تلداری،گرداگری،کمل

180

60

و نقل،انبار،پارکینگ عمومی(توقفگاه)و...
1

کشاورزی(دامداری،دامپروری،پرورش
طیور و آبزیان،پرورش گل و گیاه و )...

120

40

تذکر :برای محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالک%91،ارزش معامالتی ر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش
معامالتی عرصه ملك قرار گرفته است ،به قیمت ر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه میگردد .
3

-4در ساختمان ای مساونی و اداری بیش از پنج طبقه) بدون اکتساب زیر زمی و پیلوت (از طبقه اشم به باال
به ازای ر طبقه باالتر ،یك و نیم درصد ( )%4،9به قیمت ر متر مربع ساختمان ردی

 2جدول فوق اضافه می

اود.
-2ارزش ر متر مربع پارکینگ و انباری متعلق به ر واکد ساختمانی معادل  91درصد قیمت ر متر مربع
ساختمان مندرج درجدول فوق تعیی می گردد.
 -9به ازاء ر سال قدمت ساختمان) با ارائه اسناد و مدارک مثبته (تا سق
معاامالتی %8از کل ارزش معامالتی اعیانی ملك) تا سق

 81سال نسبت به سال محاسبه ارزش

 11درصد (که مطابق بند ای فوق تعیی می گردد ،کسر

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

و مچنی مشاعات ساختمان جزء اعیانی

محسوب نمی اود.
بخش سوم  :ارزش معامالتی اعیانی واحدهای تکمیل نشده
ارزش معامالتی اعیانی ساختمان ای تامیل نشده با توجه به وضعیت آن در ر یك از مراکل ساخت و با رعایت
مقررات بخش دوش ضوابط اجرایی ای مجموعه به ارح ذیل تعیی می گردد  .ضمنا در امالکی کاه دارای دو یا چند
طبقه می بااند ،ارزش معامالتی اعیانی ر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یای از مراکل چهارگانه
ذیل محاسبه می گردد.
درصد از ارزش معامالتی

ردیف

مراحل ساخت ساختمان

4

فونداسیون

41

8

اسالت

91

9

سفت کاری

91

1

نازک کاری

81

اعیانی

بخش چهارم  :سایر ضوابط
-4ارزش معامالتی امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالایت دارند ،تا زمانی که اسناد مالایت آنها اصالح نشده بااد،
تابع مشخصات مندرج در سند مالایت می بااد.
-2چنانچه برای امالک واقع در کریم قانونی اهر  ،بخش و یا روستای مورد نظر ،ارزش معامالتی تعیی نشده
بااد  ،معادل شتاد درصد ( )%81ارزش ای معامالتی نزدیاتری محل مشابه ،مبنای محاسبه خوا د بود.

4

سیدان -بلوک 5
شمال

کدفاصل سه راه انقالب وکوچه اهیداساندری

شرق

کدفاصل بلواراماش خمینی وخیابان دانش

جنوب

خیابان فر نگ ارقی وخیابان دانش

غرب

خیابان فر نگ غربی وخیابان اهیدصادق زارع

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
 52،111دوازده هزارریال

5

بلوک 2
سایر نقاط شهرسیدان( به استثناء بلوک (5
امال

اراضی کشاورزی وسیوند

ارق

سرآسیاب وگوگی

جنوب

اراضی کشاورزی وفاروق

غرب

دات بال

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
 51،111ده هزارریال

6

آسیاب کرشکی وسیوند -بلوک 9
امال

اهرستان پاسارگاد

ارق

سیدان

جنوب

دات بال

غرب

تنگ خشك واهرستان پاسارگاد

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
 0،111هفت هزارریال

7

فاروق -بلوک4
شمال

اهرستان پاسارگادوارسنجان

شرق

روستای مرادآباد

جنوب

روستای کس آبادواکمدآبادکته

غرب

شتیجان-اهرستان مرودات

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
 0،111هشت هزارریال

8

خفرک علیا وسایرنقاط – بلوک1
شمال

اهرستان پاسارگاد

شرق

اهرستان ارسنجان

جنوب

اهرستان مرودات

غرب

شتیجان-اهرستان مرودات

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
 4،111چهارهزارریال

ردیف

نام دهستان

5

بخش سیدان

2

خفرک علیا

روستاهای تابعه
گوگی ،آب انار،اسماعیل آباد،دات بال
اکمدآبادکته،کس آبادسنجرلو،انجیره،بزمیان،مرادآباد،غیاث
آباد،محمدآباد،را نویه،روزیان،عباس آباد ،کره تاوی ،کره ای،سعادت
آباد(اولیا،وسطی،سفلی) محمودآباد-میج،کس آبادتل کمی ،اکمدآباد
9

