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 طاها ابراهیمی قشمی

 شهردار

 داود باللی

 رئیس شورای اسالمی رمکان
شهرستان قشم فرمانداری  استانداری هرمزگان 

 

 

 

 

 عوارض سالیانه موتور سیکلت و ماشین آالت راهسازی و سنگین و سایر خودروها (1-5)تعرفه شماره 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض سالیانه وسائط نقلیه ردیف

 ریال 100,000 انواع موتور سیکلت 1

 ریال 800,000 تن 10ماشین آالت سنگین تا  2

 ریال 1,000,000 تن 10ماشین آالت سنگین بیش از  3

 ریال 1,500,000 ماشین آالت راهسازی 4

 ریال 600,000 تن 1وانت تک کابین و دوکابین تا  5

 ریال 800,000 تن 3تا  1وانت تک کابین و دوکابین  6

 ریال 1,500,000 اتوبوس 7

 ریال 1,000,000 بوسمینی  8

 ریال 800,000 سایر خودروها 9

 .یابد افزایش می %100و حداکثر تا  %10ن ساالنه این عوارض در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال )به استثنای خودردوهای گازسوز( به ازاء سپری شدن هر سال )تا مدت ده سال( به میزا (1

 ، مبنای محاسبه عوارض، بخشنامه های اعالمی دولت می باشد.گیردروهای اعالمی وزارت دارایی قرار لیست خودخودروهایی که در لیست باال آمده است، چنانچه در  (2

 محاسبه عوارض سالیانه دیگر خودروها، بر مبنای بخشنامه های اعالمی دولت و لیست اعالمی وزارت دارایی می باشد. (3

 .این تعرفه میباشد 9یی که نام آن در لیست خودروهای اعالمی وزارت دارایی قرار نگیرد مشمول ردیف هر خودرو (4
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 حق امتیاز سالیانه تاكسي ، میني بوس و اتوبوس (2-5)تعرفه شماره 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض حق امتیاز تاکسی، مینی بوس و اتوبوس ردیف

 ریال 5,000,000 حق امتیاز تاکسی درون شهری 1

 ریال 5,500,000 حق امتیاز تاکسی برون شهری 2

 2,500,000 حق امتیاز مینی بوس 3

 4,000,000 بوساتوحق امتیاز  4

 

 

 

 عوارض صدور برگ تردد وسائط نقلیه حمل بار به محدوده شهری (3-5)تعرفه شماره 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض صدور برگ تردد ردیف

 ریال 100,000 تن 5برگ مسیر جهت تخلیه خاک و نخاله در محدوده مجاز و تعیین شده هر بار تا صدور  1

 ریال 150,000 تن 10صدور برگ مسیر جهت تخلیه خاک و نخاله در محدوده مجاز و تعیین شده هر بار تا  2

 ریال 6,000,000 تن 10صدور برگ تردد عبور شش ماهه مخصوص کامیونها بمنظور تخلیه خاک و نخاله تا  3

 ریال 8,000,000 صدور برگ تردد عبور شش ماهه مخصوص لودر و ماشین آالت سنگین و راه سازی و نظایر آن 4

 ریال 350,000 صدور برگ تردد عبور شش ماهه مخصوص لودر و ماشین آالت سنگین و راه سازی برای یک بار 5
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 جریمه حمل غیر مجاز بار (4-5)تعرفه شماره 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض جریمه حمل غیر مجاز بار ردیف

 ریال 1,800,000 وانت 1

 ریال 2,800,000 کامیونت 2

 ریال 3,200,000 کامیون 3

 ریال 3,600,000 میکسر 4

 

 

 

 

 


