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    مجوز اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهرانمجوز اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهرانمجوز اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهرانمجوز اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهران

   12/11/1382مورخ 45مصوب جلسه

اجتماعي و فرهنگي  ،قانون اصالح موادي از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي 5به استناد تبصره يكم ذيل ماده  :ماده واحده 

ارائه دهندگان خدمات و  ،و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال جمهوري اسالمي ايران 

 25/10/1381مجلس شوراي اسالمي ايران كه به تاريخ  22/10/1381مصوب ) موسوم به قانون تجميع عوارض (كاالها ي وارداتي 

ه و ابالغ شده است به شهرداري تهران اجازه داده مي شود نسبت به تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رسيد

 :ريال به شرح جدول ذيل اقدام نمايد –به اخذ عوارض از كليه تابلوهاي منصول در شهر تهران ماهانه به ازاي هرمتر مربع 

 

 نوع تابلو

 نحوه استقرار تابلو

 

 )فلزي يا چوب(معمولي 

 

 نئون و پالستيك

 

 

ديجيتالي و ،كامپيوتري(انواع ديگر از 

 )چاپي

 تبليغاتي اختصاصي تبليغاتي اختصاصي تبليغاتي اختصاصي 

نصب شده بر روي ديوار يا بدنه 

 ساختمان

2000 25000 4000 50000 10000 100000 

 عمود بر ديوار 

 

4000 50000 8000 100000 20000 200000 

هر نوع تابلو منصوب بر پايه 

 جدا از ملك

80000 100000 16000 200000 40000 400000 

    

 .رعايت ضوابط سازمان زيبا سازي د ركليه موارد فوق الذكر الزامي است  -1تبصره 

 .د رصورت پرداخت عوارض در دوره مشموليت توسط مودي هشتاد در صد عوارض دريافت خواهد شد -2تبصره 



عدم پرداخت عوارض متعلقه در هر سال از سوي موديان مشمول دريافت عوارض مزبور در سالهاي بعد به نرخ مصوب  -3تبصره 

 .سال خواهد بود

هر نوع تابلو پارچه اي و موقت به ماخذ جدول عوارض تابلوهاي معمولي به تناسب زمان نصب مشمول دريافت اين  -4تبصره 

 .عوارض مي باشد

سانتي متر از شمول اين عوارض  40×60نصب شده روي ديوار يا ستون ساختمان تا اندازه  اختصاصي معمولي تابلوهاي  -5تبصره 

 .معاف مي باشند

 .نصب تابلوهاي غير مربوط با كسب و پيشه يا غير مرتبط با كاربري ملك ممنوع مي باشد-6تبصره 

عوارض تابلوها ي تبليغاتي كاالهاي خارجي پنجاه در صد بيشتر از نصاب هاي تعيين شده در جدول موضوع ماده واحده  -7تبصره 

 .اين مصوبه تعيين مي شود

ورزشي و  ،ناشرين و فروشندگان كتاب و نشريات و موسسات فرهنگي ،وكالي دادگستري ،تابلوهاي معرض پزشكان -8تبصره 

 .خاصي را تبليغ نكرده باشند از شمول اين مصوبه معاف مي باشند هنري در صورتي كه كاالي

عوارض تابلوهاي غير منصوب  مانند ديوارنويسي شيشه نويسي نقاشي انواع برچسب ها  و امثالهم كه داراي جنبه تبليغاتي  -9تبصره 

 .مندرج در جدول ماده واحده مصوبه خواهد بود) انواع ديگر (است به طور ماهيانه مشمول تعرفه هاي رديف 

وسائط نقليه ماهيانه به ازاي هرمتر مربع معادل ششصد و نود هزار ريال همچنين عوارض تابلوهاي غير منصوب ترسيم شده بر بدنه 

  .تعيين مي شود

 7همچنين چنانكه تابلوهاي غير منصوب ترسيمي متضمن تبليغ كاالهاي خارجي باشد عوارض آنها وفق مصوبه اصالحي تبصره 

 .مي شودبيشتر از نصابهاي تعيين شده محاسبه و اخذ ) صد در صد (مصوبه فوق الذكر 

  


