جمهوری اسالمی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان امور مالیاتی کشور

دفترچه ارزش معامالتی امالک

شهرستان پاسارگاد

تاریخ اجرا :از ابتدای سال 9317
تهیه و تنظیم:امید کشتکار
0

به نام خداوند بخشنده مهربان

شماره917 :
تاریخ 14/99/33 :

"صورتجلسه کمیسیون تقویم امالک شهرستان پاسارگاد موضوع ماده  46قانون مالیاتهای مستقیم "
دراجرای مقررات ماده  64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه6611واصالحیه های بعدی آن ،بموجب احکام
شماره های 61101مورخ  21/2/92و 109/91/21مورخ 21/12/92و  071مورخ  21/12/91کمیسییون تقیومم امیال
شهرستان پاسارگاد با حضورنمامندگان شورای اسالمی بخش مرکزی وبخش پاسارگاد ،سازمان ثبت اسیناد و امیال
کشور ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور مالیاتی کشور طی جلسات متعیدد تشیکیو و
پس ازبحث و بررسیهای الزم و در نظر گرفتن مقررات بندهای (الف)و(ب) ماده  10قیانون میککور ،ارزش معیامالتی
امال

واقع در شهرستان پاسارگاد (شامو ضوابط اجرامی و جداول ارزش معامالتی عرصه امال

نقشه های بلو

بندی مناطق  ،بر اساس چهار درصد ( )%0میانگین قیمت های روز هر بلو

مزبور ) را به تفکیک

 ،به شرح پیوست تعیین

و در تارمخ  6621/66/61به تصومب نهامی رسید که از ابتدای سال  )6627/16/16( 6627الزم االجراء می باشد/.
<< با توجه به مفاد تبصره  3ماده  46قانون یاد شده ارزش های موضوع مصوبه صرفا برای محاسبه انواع مالیات می باشد و تعییی
ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه که مطابق مقررات قانونی بر مبنای ارزش معامالتی می باشد ،تابع مقررات تبصره  3ماده مذکور
است>>.

 .9نام ونام خانوادگی وامضاء اعضاء یانمایندگان شورای اسالمی شهرسعادتشهر ،ومادرسلیمان.
الف) سعادتشهر –

آقای جعفر عزیزپور.
آقای محس شادمان منفرد.

ب) مادرسلیمان -

آقایان حس اسفندیاری و سعید زارعی

ج) رئیس شورای شهرستان و بخش
 .2نام ونام خانوادگی وامضاءنماینده سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

آقای یوسفی.

 .3نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده وزارت راه وشهرسازی

خانم نسیم کشتکار.

 .6نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده وزارت جهاد کشاورزی

خانم لیال کریمی.

 .5نام ونام خانوادگی وامضاء نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

آقای کیوان کاظمی کرانی

ویراستار آقای امید کشتکار کارشناس ارشد مالیاتی
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ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک
عبارت است از مجموع ارزش معامالتی عرصه و اعیان به شرح ذمو:

ارزش معامالتی امال

بخش اول  :ارزش معامالتی عرصه امالک
بر مبنای ارزش های معامالتی مندرج در ذمو نقشه های هر بلو

ارزش معامالتی عرصه امال

و با رعامت مقررات

زمر محاسبه می گردد:
بر اساس میانگین ارزش های روز عرصه امال

ارزش معامالتی عرصه امال

به تفکیک کاربری های مسکونی ،

تجاری و اداری و در مورد سامر کاربری ها بر اساس ضرامب تعدمو ارزش های معامالتی امال
ذمو نقشه های هر بلو

) به شرح جدول ذمو و مطابق مجموعه پیوست تعیین می گردد:

ردیف
6

مسکونی ( مندرج در

نوع کاربری
خدماتی،آموزشی،فرهنگی،بهداشتی-درمانی،تفرمحی-
ورزشی،گردشگری،هتلداری و ...
صنعتی – کارگاهی ،حمو ونقو  ،انباروتوقفگاه

9

ضرایب تعدیل
 1.7هفت دهم
 1.1شش دهم

کشاورزی
6

الف(-باغات،اراضی مزروعی،دامداری،دامپروری،پرورش
طیور و آبزمان ،پرورش گو و گیاه و )...
ب-اراضی مزروعی دممی

0

سامر)منابع ملی و)...

-2تشخیص نوع کاربری عرصه امال
 -9-6کاربری امال

 1.6مک دهم
 1.10پنج صدم
 1.6مک دهم

به شرح ذمو صورت می پکمرد:

بر اساس نوع کاربری مندرج در سند رسمی و ما سامر اسناد مثبته مربوط می باشد.

-2-2درخصوص امالکی که کاربری آنها مشخص نمی باشد  ،بر اساس نوع کاربری اعیانی احداث شده در آنها و در
خصوص اعیانی های با کاربری متفاوت) مختلط( ،بر اساس قدر السهم عرصه هر مک از اعیانی های مستحدثه و نوع
کاربری آنها تعیین می گردد.
-9-6درخصوص عرصه امال

فاقد کاربری و فاقد اعیانی ،طبق ردمف )  )0جدول فوق عمو خواهد شد.

-4ارزش های معامالتی عرصه مندرج در جداول پیوست امن مجموعه ،مربوط به معابر با عرض  69متر می باشد و به
ازای هر متر) ما ضرمبی از متر(  ،مازاد ما کسری نسبت به مبنای مککور  ،حسب مورد در خصوص امال

با کاربری

تجاری ،سه درصد ( )%6و در سامر کاربری ها دو درصد ( )%9به ارزش های مزبور اضافه ما از آن کسر می گردد.
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تککر :افزامش های مککور در ارزش های معامالتی عرصه امال

برای معابر باالتر از  91متر در خصوص امال

با

کاربری مسکونی و معابر باالتر از 61متر برای سامر کاربری ها محاسبه نمی گردد.
-0در محاسبه ارزش عرصه هامی که دارای  2بر ما بیشتر می باشند ،باالترمن ارزش معبر مربوطه مال

عمو خواهد

بود ،مشروط برامن که از معبر مککور راه عبور داشته باشد/.
واقع در بر میادمن ،معادل باالترمن ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود.

-5ارزش عرصه امال

-1ارزش عرصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند ،برابر شصت درصد ) %( 11
ارزش عرصه معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.
-7ارزش عرصه امالکی که بر بزرگراه  ،اتوبان ،مسیو ،حرمم راه آهن و نهر قرار دارند ،تا زمانی که شرامط استفاده و
عبور و مرور از آنها ،نظیر خیابانهای داخلی شهر جهت دسترسی به ملک مورد نظر مهیا نباشد و رفت و آمد آنان از
خیابانهای دمگر صورت پکمرد ،برابر خیابان مورد استفاده محاسبه می شود.
-8ارزش معامالتی عرصه سراها ،پاساژها و کاروانسراها بر اساس باالترمن ارزش معامالتی معبری که از آن منشعب
می شوند،محاسبه می شود.
 --2چنانچه برای امال

واقع در حرمم قانونی شهر  ،بخش و روستای مورد نظر ارزش معامالتی تعیین نشده باشد ،

معادل هفتاد درصد ( )%71ارزش معامالتی نزدمک ترمن محو مشابه  ،حسب مورد مبنای محاسبه خواهد بود.
بخش دوم  :ارزش معامالتی ساختمان) اعیانی (:
ارزش معامالتی اعیانی امال ) اعم از مختلط و غیرمختلط (بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه ،نوع سازه ساختمان و
کاربری آن مطابق جدول و با رعامت مقررات ذمو محاسبه 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

سایر

6

تجاری

011

601

9

مسکونی و اداری

601

661

صنعتی ،کارگاهی،خدماتی،آموزشی
6

،بهداشتی-درمانی،تفرمحی-

611

ورزشی،فرهگی،هتلداری،گردشگری،حمو

611

و نقو،انبار،پارکینگ عمومی(توقفگاه)و...
0

کشاورزی(دامداری،دامپروری،پرورش

911

طیور و آبزمان،پرورش گو و گیاه و )...

71

تککر :برای محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امال %61،ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش
معامالتی عرصه ملک قرار گرفته است ،به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه میگردد .

3

-6در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه) بدون احتساب زمر زمین و پیلوت (از طبقه ششم به باال به
ازای هر طبقه باالتر ،مک و نیم درصد ( )%6،0به قیمت هر متر مربع ساختمان ردمف  2جدول فوق اضافه می شود.
-2در ساختمان های تجاری به ازای هر طبقه باالتر ما پامین تر از همکف ،ده درصد ( )%61و حداکثر سی درصد
( )%61از ارزش معامالتی هر متر مربع ساختمان (اعیانی) موضوع ردمف مک جدول فوق کسر می شود.
 -6چنانچه ساختمانی ،فاقد طبقه همکف ( همسطح با معبر اصلی ) باشد ،اولین طبقه باالتر و پامین تر از سطح معبر
مربوط ،همکف محسوب می گردد.
 -0ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل  01درصد قیمت هر متر مربع
ساختمان مندرج درجدول فوق تعیین می گردد.
 -0به ازاء هر سال قدمت ساختمان) با ارائه اسناد و مدار

مثبته (تا سقف  91سال نسبت به سال محاسبه ارزش

معاامالتی %9از کو ارزش معامالتی اعیانی ملک) تا سقف  01درصد (که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد ،کسر
می شود.
 -1کلیه فضاهای غیر مسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معامالتی ساختمان (اعیانی) امال
منظور نمی شود.
بخش سوم  :ارزش معامالتی اعیانی واحدهای تکمیل نشده
ارزش معامالتی اعیانی ساختمان های تکمیو نشده با توجه به وضعیت آن در هر مک از مراحو ساخت و با رعامت
مقررات بخش دوم ضوابط اجرامی امن مجموعه به شرح ذمو تعیین می گردد  .ضمنا در امالکی که دارای دو ما چند
طبقه می باشند ،ارزش معامالتی اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با مکی از مراحو چهارگانه ذمو
محاسبه می گردد.
درصد از ارزش معامالتی

ردیف

مراحل ساخت ساختمان

6

فونداسیون

61

9

اسکلت

61

6

سفت کاری

01

0

کاری

01

ناز

اعیانی

بخش چهارم  :سایر ضوابط
-6ارزش معامالتی امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالکیت دارند ،تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصالح نشده باشد،
تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.
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مجموعه بلوک 9

محدوده شمال شهر وپلیس راه
شامو :تونو و تنگه سعادتشهر ،پلیس راه و شرکت حمو و نقو سینا  ،مرغداری 6611کرممی، ،مرغداری نعمت الهی
،دانشگاه آزاد اسالمی تا ابتدای پو زمر گکر (ورودی سعادتشهر)

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

 1.533ریال

تجاری

 96.253ریال

اداری

 99.633ریال
5

مجموعه بلوک2
شمال

پو ورودی شهر (زمرگکر)و بزرگراه (جامگاه.)CNG

شرق

بلوار امام خمینی.

جنوب

خیابان قصرالدشت و میدان بسیج.

غرب

محدوده شهر و بزرگراه.

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

 94.333ریال

تجاری

 26.333ریال

اداری

 91.233ریال
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مجموعه بلوک 3
شمال

خیابان قصرالدشت و میدان بسیج.

شرق

بلوارغدمرحدفاصو میدان بسیج تا تامین اجتماعی .

جنوب

میدان غدمر(تامین اجتماعی).

غرب

محدوده شهری باغات

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

 95.333ریال

تجاری

 22.533ریال

اداری

 91.333ریال
7

مجموعه بلوک 6
شمال

بلوار امام خمینی(ره).

شرق

خیابان امامزاده و محدوده شهری.

جنوب

بلوار علی آباد و میدان بسیج.

غرب

بولوار امام خمینی (ره).

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

 94.333ریال

تجاری

 26.333ریال

اداری

 91.233ریال
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مجموعه بلوک 5
شمال

بلوار علی آباد و میدان بسیج.

شرق

جاده کشتارگاه سعادتشهر

جنوب

انتهای محدوده شهری و شهر

غرب

بلوار غدمر

چهو هکتاری.

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

 96.333ریال

تجاری

 29.333ریال

اداری

 94.133ریال
9

مجموعه بلوک 4

محله علی آباد

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

 93.333ریال

تجاری

 91.533ریال

اداری

 95.433ریال
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مجموعه بلوک 7

محدوده شهر

آفتاب و مرکز آموزش جهاد کشاورزی

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

 1.333ریال

تجاری

 92.333ریال

اداری

 1.433ریال
11

مجموعه بلوک 1

محله بوکان

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

 1.333ریال

تجاری

 93.533ریال

اداری

 93.133ریال
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مجموعه بلوک 1

روستاهای بخش مرکزی

روستاهای (نایگرد  ،اکبرآباد  ،علی رسیده  ،حس آباد  ،تلمبه شیبانی  ،اسالم آباد  ،قائم آباد  ،دولت آباد ،
همت آباد  ،وکیل آباد  ،ابوالمهدی  ،کرم آباد  ،قوام آباد  ،رحمت آباد  ،بالغی  ،کوشک و مهدی آباد  ،حسی
آباد  ،قصرالدشت  ،رحیم آباد)

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

 5.333ریال

تجاری

 7.533ریال

اداری

 4.333ریال
13

مجموعه بلوک 93

محدوده روستاهای سر پنیران

روستاهای(گمبکان  ،نعیم آباد  ،کتوری  ،مهرآباد  ،رک آباد  ،نجف آباد  ،حسی آباد  ،جمال آباد  ،کته میان ،
منصوری  ،بهرام آباد  ،علی آباد  ،احمد آباد  ،نجمکان )

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

 2.633ریال

تجاری

 3.433ریال

اداری

 2.113ریال
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مجموعه بلوک 99

بخش هخامنش

شهر مادرسلیمان و روستاهای(کردشول  ،مبارک آباد  ،دهنو  ،ابوالوردی  ،محدوده پایانه بی راهی و کارگاهها و
شهرک صنعتی پاسارگاد)

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه(ریال)
مسکونی

 5.333ریال

تجاری

 7.533ریال

اداری

4.333ریال
15

(پیوست)

ردیف

نام دهستان

9

بخش مرکزی

2

بخش هخامنش

3

سرپنیران

روستاهای تابعه
نایگرد  ،اکبرآباد  ،علی رسیده  ،حسن آباد  ،تلمبه شیبانی  ،اسالم آباد  ،قائم آباد  ،دولت
آباد  ،همت آباد  ،وکیو آباد  ،ابوالمهدی  ،کرم آباد  ،قوام آباد  ،رحمت آباد  ،بالغی ،
کوشک و مهدی آباد  ،حسین آباد  ،قصرالدشت  ،رحیم آباد
شهر مادرسلیمان و روستاهای کردشول  ،مبار
بین راهی و کارگاهها و شهر

آباد  ،دهنو  ،ابوالوردی  ،محدوده پامانه
صنعتی پاسارگاد

روستاهای گمبکان  ،نعیم آباد  ،کتوری  ،مهرآباد  ،رکن آباد  ،نجف آباد  ،حسین آباد ،
جمال آباد  ،کته میان  ،منصوری  ،بهرام آباد  ،علی آباد  ،احمد آباد  ،نجمکان
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